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Sammanfattning 
Samhällsbyggandet består till stor del av stadsutveckling med ofta stora 
utmaningar i bedrivandet av ett effektivt materialflöde, som exemplifieras av 
etappen Oceanpiren i projektet H+. Ett komplext stadsförnyelseprojekt 
karaktäriseras framförallt av följande tre faktorer: ansträngda geografiska 
förutsättningar, intensiv omgivande stadsmiljö och flera aktiva byggherrar. 
Begränsat utrymme för lossning, lagring och framkomlighet gör det svårt att 
hantera material inne på byggarbetsplatsen. Den omgivande intensiva 
stadsmiljön utgör risk för ömsesidig påverkan då störningar kan uppstå från 
båda håll. Med flera aktörer på arbetsplatsen ökar intensiteten i materialflödet 
och gör det svårare att anpassa sig till varandras arbeten. För att kunna bidra 
till hur byggsektorn ska hantera denna komplexa karaktär undersöktes vilken 
relevans ett samordnat materialflöde mellan byggherrar har i att uppnå en 
effektivare byggproduktion. 
 
I processen att ta fram svar på studiens problemformuleringar har författarna 
använt sig av teorisökning och genomfört intervjuer med utvalda personer i 
kategorierna: byggherregrupp på Oceanpiren, referensprojekt med komplex 
karaktär och sakkunniga inom bygglogistik. Utifrån detta erhölls olika 
infallsvinklar som lade grunden till ett rikare underlag för vidare analys och 
diskussion. 
 
Jämförelsen mellan samordnat och enskilt materialflöde har byggt upp 
förståelsen för hur viktigt samordning är på en komplex byggarbetsplats och 
hur detta arbetssätt bildar en gemensam spelplan för byggherrar där 
effektivare produktion kan bedrivas. Att enskilt sköta materialflödet i denna 
typ av projekt har bekräftats av studien medföra risk att kaos utbryter, 
eftersom minskad hänsyn tas till övriga aktörers planerade arbete.  
 
Slutsatsen har visat på att samordning krävs i komplexa stadsförnyelseprojekt 
för att uppnå effektivare byggproduktion. Varje projekts unika förutsättningar 
gör att rätt anpassad nivå av samordningslösning måste identifieras, vilken är 
nödvändig att ställa krav på hos samtliga medverkande för säkerställandet av 
att hänsyn tas till beslutna spelregler. En tillsatt logistikansvarig med mandat 
att koordinera materialflödet med hjälp av ett slottids-system är en 
grundläggande beståndsdel i basnivån av samordningen mellan byggherrar.  
Ett specifikt underlag för att effektivisera materialflödet på Oceanpiren har 
tagits fram i form av bl.a. en projektanpassad basnivå, s.k. ”Checkpoint”, som 
inkluderar en uppställningsplats med tillhörande grind- och slottidssystem. 
 
Sammanfattningsvis vill författarna bidra till en ökad kunskap och 
medvetenhet om hur samordning av materialflöde kan effektivisera 
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byggproduktion i komplexa stadsförnyelseprojekt och föra denna utveckling 
framåt i byggbranschen.  
 
Nyckelord: Samordning, materialflöde, komplexa stadsförnyelseprojekt, 
byggherrar, H+, effektivitet 
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Abstract 
This study concerns materials logistics in the construction processes of 
complex building projects in urban developing areas, where the authors have 
carried out a case study on the future urban renewal project Oceanpiren, H+. 
Urban renewable projects can be regarded as a common category in 
construction, due to increasing urbanization followed by an enhanced demand.  
 
This type of project is often represented by intense and hard challenges in 
managing efficient material logistics. A complex urban renewable project is 
commonly described by three following traits: involving more than one 
developer, hard geographical conditions and an intense surrounding urban 
environment. The limited amount of space that exists on the work sites for 
unloading, storing and moving materials creates even harder conditions in 
managing the delivered materials. The intense surrounding urban 
environments may have an interfering impact on the construction processes 
and likewise can these projects have similar effects on the surrounding urban 
areas. The numerous amount of developers may result in an increased 
intensity in the material logistics on the work sites and accordingly implies a 
greater difficulty to work efficiently. Moreover, this higher intensity and 
greater amount of building actors also make it harder for each of the 
developers or contractor to cope with others’ work activities. In order to 
manage this complexity the authors investigated how relevant coordinated 
material logistics between developers would be in and how this would achieve 
a more efficient building production.  
 
In the process of answering this thesis’ research question the authors decided 
to collect necessary data in two ways: a theory investigation and several 
interviews. The interviews were held with selected respondents from different 
category groups from which the authors received different approach angles to 
the questions asked. Accordingly this provided broader and extended results 
for further analysis and discussion. 
 
From the comparison between coordinated and individual materials logistics 
the authors gained an understanding of the significance role coordination 
between developers or entrepreneurs have in complex urban renewable 
projects have to acquire a more efficient building production.  
 
In the conclusion of this thesis, the authors outline that due to every projects’ 
unique character there is a need to identify the right suitable level of 
coordinated material logistics solution to meet the specific demands in the 
specific building project. Moreover, there is a high significance in 
communicating demands for this decided method to every involved actor 
because it will create equivalent conditions in the construction production. The 
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authors also states two general and fundamental aspects that should be 
included in the materials logistics solution in this type of project: appoint 
someone responsible for the material logistics in the project and to establish a 
coordination system, including time scheduling, that controls the flow of 
materials in and out from the building site. A specific elementary solution for 
Oceanpiren, which has been named “Checkpoint” by the authors, includes the 
two aspects presented above and an additionally station for receiving 
incoming materials. Therefore, it can be concluded that a right adjusted 
coordinated material logistics method between developers is a prerequisite that 
needs to be practiced in these complex urban renewable projects to gain 
efficiency in the building production.  
 
Keywords: Coordination, materials logistics, complex urban renewable 
projects, developers, H+, efficiency. 
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Begreppförklaringar och förkortningar 
Nedan definieras kortfattat olika begrepp och förkortningar som tas upp i 
rapporten som författarna anser är användbara och nyttiga för läsarens 
förståelse av viss teori: 
 
APD-Plan:  
Arbetsplatsdispositionsplan.  
 
Beställare:  
Den som i förfrågningsunderlag, beställning eller kontrakt är uppdragsgivare. 
Byggherren kan själv fungera som beställare eller överlåta detta till någon 
annan (Hansson, Olander & Christiansson 2009).  
 
BLC: 
Bygglogistikcenter.  
 
Byggande aktörer: 
Inkluderar byggherrar, entreprenörer, underentreprenörer m.fl. som är aktiva i 
byggproduktionen.  
 
”Checkpoint”: 
En uppställningsplats för materialtransporter som ligger i anslutning till 
byggarbetsplatsens in- och utgång. I ”Checkpointen” ingår ett grindsystem 
som koordinerar materialflödena in och ut från byggarbetsplatsen med hjälp 
av ett slottids-system som styrs av en samordningsansvarig (Avsnitt 8.1.5).  
 
Komplex stadsförnyelseprojekt: 
Typ av projekt som faller in under den större kategorin stadsutveckling. 
Karaktäriseras av flera byggherrar på en begränsad yta med komplexa 
geografiska förutsättningar och en omgivning med intensiv stadsmiljö (Avsnitt 
5). 
 
Ledtid: 
Tiden som går från det att en process startar tills den är fullbordad, t.ex. från 
beställning till leverans. (Larsson et al. 2008) 
 
Leveransprecision: 
Ett mått på tillförlitlighet i leveranstiden (Storhagen 2011). 
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Materialflöde: 
Materialflöde inom byggbranschen kan betraktas som en flödeskedja från 
råmaterial till dess att materialet byggs in samt som en returflödeskedja från 
byggarbetsplatsen till deponi eller återanvändning och återvinning (Jonsson & 
Mattson 2005).  
 
MKB:  
Malmö Kommunala Bostads AB. 
 
NDS: 
Norra Djurgårdsstaden - ett stadsförnyelseprojekt i Stockholm. 
 
Slingbilar:  
Minde miljöklassade fordon används för samlastning av byggmaterial (Avsnitt 
3.5.3). 
 
Slottid:  
En tidsbokning är en s.k. slottid vilket behövs för att kunna komma in med 
leveranser på arbetsplatsen. Slottider styrs och kontrolleras i ett slottids-
system för att uppnå ett effektivare materialflöde och framkomlighet 
(Stockholm Stad 2016 g). 
 
Upplag: 
Förrådsplats, lagerplats (Larsson et al. 2008). 
 
3PL: 
Tredjepartslogistik (Avsnitt 3.5.2). 
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 Inledning 1

Det inledande kapitlet kommer att beskriva examensarbetets omfattning. 
Kapitlet innehåller en bakgrundsbeskrivning om ämnesområdet, författarnas 
syfte och den centrala problemformulering som examensarbetet kommer att 
behandla. Vidare presenteras även avgränsningar som fixerar ramarna i 
författarnas utredning samt en beskrivning av hur examensarbetet är 
disponerat. 
 

1.1 Bakgrund 
Under en längre period har det konstateras att det byggs för få bostäder i 
Sverige och att samhället nu står inför en bostadsbrist som omfattar ett behov 
av nästan en halv miljon nya bostäder år 2020 (Hellekant 2013). Denna 
efterfrågan är en stor utmaning som byggbranschen går till mötes och det 
innebär ett kraftigt bidrag till antalet byggnadsprojekt runt om i landet.  
 
En stor del av samhällsbyggandet idag och som även har varit en verklighet 
lite längre tillbaka i tiden handlar om olika former av utveckling i stadsmiljöer 
(Boverket 2012). Stadsförnyelseprojekt är en form av stadsutveckling som 
innebär att förnya delar av en stad och binda samman dessa med den befintliga 
stadskärnan för att få en sammanhållen och kompakt stad (Helsingborg Stad 
2011). Ett annat begrepp som faller in under kategorin stadsförnyelseprojekt är 
förtätning och definieras som etablering av nyproducerad bebyggelse i redan 
exploaterade omgivningar (Jönsson et al. 2010). Statistik från Statistiska 
Central Byrån, SCB, visar att Sveriges befolkningsmängd i storstäder och 
större städer ökade med elva respektive 20 procent under perioden från 1970 
till 2010, vilket indikerar på behovet som funnits under de senaste årtionden 
att utveckla och förtäta städer. Kompletterande statistik från SCB visar även 
att denna befolkningsökning i städer förväntas vara en fortsatt stigande trend 
framöver och därmed talar det för att behovet av stadsförnyelse- och 
förtätningsprojekt kommer vara lika aktuellt i framtiden (Boverket 2012). 
Förutom att möta behovet av befolkningsökningen i städerna menar Thorbjörn 
Andersson (2015), landskapsarkitekt och professor vid Lantbruksuniversitetet 
i Ultuna, att man förtätar städerna för att få människor att komma närmare 
varandra - att interagera och utveckla sociala liv. 
 
Varje enskilt byggprojekt har unika förutsättningar och som byggherre eller 
utförande entreprenör ställs man inför olika utmaningar i att bedriva en 
effektiv byggproduktion. I stadsförnyelse- och förtätningsprojekt avviker 
byggarbetsplatsernas geografiska förutsättningar mycket från många andra 
projekt, då det bland annat ofta begränsas av synnerligen trånga 
arbetsplatsytor med en omkringliggande levande och tät stadsmiljö (Jönsson et 
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al. 2010). Med vetskapen om att det kommer finnas ett fortsatt behov av 
stadsutvecklingsprojekt med tillhörande utmaningar blir en väl fungerande 
bygglogistik ännu viktigare och mer aktuellt för att uppnå effektivitet i 
produktionen. Martin Rudberg, professor i bygglogistik vid Linköping 
universitet, bekräftar det höga värdet av en fungerande logistik och beskriver 
det som en grundläggande förutsättning för att uppnå en effektivare 
byggproduktion (Rudberg 2016).  
 
Förutsättningarna i stadsförnyelseprojekt med trånga utrymmen och begränsad 
framkomlighet för materielleveranser inne på arbetsplatsområdet innebär att 
flödet av material in och ut från byggarbetsplatsen verkligen sätts på sin spets 
(Jönsson et al. 2010). De flesta byggnadsmaterial som anländer på 
byggarbetsplatser är tunga och volymkrävande och medför begränsade 
möjligheter för lossning och lagring av material inne på arbetsplatsområdet. 
En rapport av Larsson et al. (2008, s.25) förtydligar denna problematik ”… 
material levereras i så stora mängder att det inte överensstämmer med de 
behov på ytor som finns på byggarbetsplatsen”. Väl inne på det redan trånga 
arbetsplatsområdet utgör materialupplag som placerats på fel ställe ofta hinder 
för annat inplanerat arbete samt att det vanligtvis orsakar onödiga 
mellanlagringar och förflyttningar av material. Tillsammans bidrar bl.a. dessa 
utmaningar till ett betydande slöseri inom materialhanteringen på 
byggarbetsplatser som i allra högsta grad påverkar en byggproduktions 
effektivitet (Larsson et al. 2008). I en rapport utförd av Josephsson och 
Saukkoriipi (2005) kartlade man att slöseriet var i storleksordningen 30-35% 
av ett byggprojekts produktionskostnad, där 10 % beräknades vara kopplat till 
väntetid, stillastående maskiner och materialspill på byggarbetsplatsen. Vidare 
rapporterar även Josephsson och Saukkiriipi att ytterligare studier visar att det 
värdeskapande arbetet är betydligt mindre än hälften av utfört arbete (Ibid). 
Även Rudberg bekräftar med hänvisning till studier som gjorts att den icke-
värdeskapande tiden ofta ligger på drygt 75 % av total arbetstid (Rudberg 
2016). 
 
En annan utmanande aspekt kopplat till stadsförnyelseprojekt är att få ett 
fungerande samspel med övrig stadsmiljö vilket är något som 
stadsbyggnadskontoret i Malmö förklarar ”Förtätning medför mer komplexa 
planerings- och genomförandeprocesser än vid byggande på jungfrulig mark. 
Det beror bland annat på att en förtätning mer direkt berör ett stort antal 
boende och verksamma och deras dagliga livsmiljö” (Jönsson et al. 2010, s. 
6). Vidare understryker stadsbyggnadskontoret i Malmö att bibehållandet av 
stadsmiljöns funktioner utgör en komplicerad utmaning i byggprojekt med 
förtätningssyfte (Jönsson et al. 2010). Det kan vara allt från att hålla den 
levande stadstrafiken friktionsfri till att inte utgöra någon hälsorisk för 
allmänheten. Givetvis kan denna utmaning även existera i byggprojekt som 
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inte har ett förtätningssyfte men däremot kanske inte i lika stor utsträckning 
(Ibid). 
 
Vad som dock utgör en mer komplex utmaning i att uppnå en effektivare 
byggproduktion är när det finns flera verksamma byggherrar i ett och samma 
stadsförnyelseprojekt. Detta samband ser Fredrik Friblick, specialist inom 
bygglogistik, som något väldigt uppenbart eftersom aktivitetsnivån på och i 
direkt anslutning till byggarbetsplatsen ökar betydligt (Friblick 2015). Med 
ännu mer ansträngda förhållanden kommer utmaningar som vanligtvis 
karaktäriserar typiska stadsförnyelseprojekt att försvåras och därför kommer 
det att behöva ställas högre krav på ett effektivt materialflöde. Skulle ett 
samordnat materialflöde mellan flertalet byggherrar bidra till en effektivare 
byggproduktion? Några tydliga exempel på stadsförnyelseprojekt som speglar 
dessa utmanande förutsättningar med flera byggherrar involverade är det 
kommande projektet H+ första etapp Oceanpiren i Helsingborg, Västra 
Hamnen i Malmö samt Norra Djurgådsstaden och Hammarby Sjöstad i 
Stockholm (Brisvall & Persson 2000; Stockholms Stad 2016; Larsson et al. 
2008; Helsingborgs Stad 2016 a).  
 
Den framtida etappen Oceanpiren med dess komplexa förutsättningar innebär 
en stor utmaning i att bedriva ett effektivt materialflöde. Eftersom Oceanpiren 
delar många av förutsättningarna med liknande projekt finns en förhoppning 
om att denna undersökning kan bidra i ett större och generellt perspektiv 
beträffande effektivisering genom samordning av materialflödet. 
 

1.2 Syfte 
Examensarbetet kommer att behandla en undersökning om hur materialflödet 
påverkar effektiviteten i produktionen i komplexa stadsförnyelseprojekt med 
flera verksamma byggherrar. Undersökningen syftar till att ställa ett 
samordnat materialflöde mellan byggherrar i kontrast till att respektive 
byggherre bedriver ett individuellt sådant arbete. Från denna jämförelse vill 
författarna belysa vilka fördelar och vinster ett samordnat materialflöde kan ge 
byggherrar. På så sätt kan jämförelsen bidra till en ökad kunskap om hur man 
kan effektivisera produktionen i stadsförnyelseprojekt med flera byggherrar.  
 
Författarna kommer att genomföra en fallstudie på Oceanpiren i projektet H+ 
som utgör den centrala kärnan i examensarbetet. Undersökningen syftar därför 
vidare till att mynna ut i ett underlag för byggherrarna på Oceanpiren och 
dessutom för Helsingborg Stad om hur man på ett effektivt sätt skulle kunna 
bedriva materialflödet på det utmanande byggarbetsplatsområdet. 
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1.3 Problemformulering 
I projekt med flera byggherrar involverade ställs höga krav på förmågan att 
kunna hantera det komplexa materialflöde som finns på 
byggarbetsplatsområden. Denna logistiska utmaning är en naturlig effekt som 
skapas eftersom man får en ökad aktivitetsnivå ju fler aktörer som medverkar 
(Landsbo 2016). Dessutom spelar arbetsplatsens geografiska utseende en stor 
roll i bedrivandet av materialflödet då utmanande förhållanden ofta är en 
verklighet i komplexa stadsförnyelseprojekt. För att belysa vilken betydelse ett 
samordnat materialflöde har i denna typ av projekt kommer arbetet utgå från 
följande centrala problemformuleringar:    
 
”Vilken relevans har ett samordnat materialflöde i komplexa 
stadsförnyelseprojekt med flera verksamma byggherrar för att uppnå en 
effektivare byggproduktion?” 
 
”Hur kan materialflödet på Oceanpiren effektiviseras genom samordning 
mellan byggherrarna?” 
  

1.4 Avgränsingar 
Denna rapport kommer att behandla begreppet materialflöde som existerar 
inne på byggarbetsplatser och i direkt anslutning till dessa. Författarna 
avgränsar sig i den bemärkelsen att det inte läggs ett större fokus på 
materialflödet som finns utanför. Detta eftersom studien hade blivit alltför 
omfattande samtidigt som författarna har velat rikta in ett fokus på 
materialflödet inne på byggarbetsplatsområden i komplexa 
stadsförnyelseprojekt. 
  
En annan aspekt som är värt att förtydliga och klargöra är att författarna 
förhåller sig till att undersöka byggprojekt som faller in under kategorin 
komplexa stadsförnyelseprojekt med flera byggherrar och avgränsar sig från 
andra byggprojekt som inte har lika utmanande förutsättningar och lika 
påtaglig problematik gällande materialflödet.  
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1.5 Rapportdisposition 
  
Kapitel 1: Inledning  
Det inledande kapitlet innehåller bakgrundsbeskrivning med problematisering 
vilket leder fram till studiens syfte och frågeställning. Här anges även de 
avgränsningar som är gjorda. 
 
Kapitel 2: Metod 
Här presenteras de metoder som tillämpats för datainsamling och vilka 
tekniker som använts. Vidare diskuteras val av metod och dess trovärdighet. 
 
Kapitel 3: Teoretisk bakgrund 
Följande kapitel innehåller de teoretiska referensramar som legat till grund för 
empiri och analys. 
 
Kapitel 4: Fallstudie 
Fallstudien över Oceanpiren beskrivs i detta kapitel med insamlad data från 
diskussion, fakta och intervjuer med byggherrar. 
 
Kapitel 5: Referensprojekt 
Här presenteras två referensprojekt med fakta och intervjuer som legat till 
grund för vidare analys. 
 
Kapitel 6: Sakkunniga inom bygglogistik 
I detta kapitel har två sakkunniga inom bygglogistik intervjuats för att ge 
ytterligare perspektiv till frågeställningarna. 
 
Kapitel 7: Analys 
Här analyseras empiri i förhållande till arbetets problemställningar och 
bakomliggande teori för att ge underlag till diskussion. 
 
Kapitel 8: Diskussion 
Följande kapitel diskuterar författarna utifrån analys och behandlar de båda 
frågeställningarna för att kunna dra slutsatserna av studien. 
 
Kapitel 9: Slutsats 
Studiens slutsatser presenteras varpå förslag till fortsatt arbete redogörs. 
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 Metod 2

I detta kapitel behandlas det tillvägagångssätt som använts för att ta fram och 
bearbeta det underlag som ligger till grund för arbetets 
problemformuleringar. Kapitlet beskriver vilka typer av 
undersökningsmetoder och insamlingstekniker för data som finns och vilka av 
dessa som har använts i arbetet. Vidare diskuteras den använda metoden med 
fokus på validitet och reliabilitet.   

2.1 Undersökningsmetoder 
Valet av undersökningsmetod baseras i de flesta fall utifrån hur mycket 
kunskap forskaren har inom ett visst problemområde (Patel och Davidson 
2011). De vanligaste metoderna betecknas följande (Ibid): 
 
• Explorativa (förberedande). 
• Deskriptiva (beskrivande). 
• Hypotesprövande (förklarande). 
 
Ofta genomförs dessa som separata undersökningar, men inom större projekt 
och rapporter kan alla tre förekomma (Ibid).  
 
Den explorativa metoden för att undersöka används främst då undersökningen 
kommer vara utforskande och inte tillräcklig grundkunskap finns inom 
problemområdet. Syftet är att hämta in så mycket kunskap som möjligt och 
belysa det efterfrågade området ur ett allsidigt perspektiv. Insamling av 
information sker ofta genom flertalet olika tekniker (Ibid). 
 
Deskriptiv metod används om det redan finns en viss kännedom inom 
problemområdet och undersökningen beskriver då kunskapen som redan 
existerar. Undersökningen begränsas och går detaljerat in på några få aspekter 
av det problemområde. Vidare beskrivs varje aspekt var för sig eller 
sambandet dem emellan. För insamling av information används oftast endast 
en teknik (Ibid). 
 
När kännedomen är tillräckligt stor inom ett problemområde att teorier har 
utvecklats kan undersökningen vara hypotesprövande. Då förutsätts att 
kunskapen är så pass stor att man från teori kan härleda antaganden om 
förhållanden i verkligheten. Undersökningen måste läggas upp på ett sätt som 
eliminerar risken att något annat än vad som uttrycks i hypotesen påverkar 
resultatet. Insamling av information sker med teknik som ger så exakt 
information som möjligt (Ibid). 
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Normativa studier används om forskningsmetodiken syftar till att utreda 
handlingsförslag eller normer av något slag. Undersökningen skall mynna ut i 
varianter av åtgärdsförslag och visa problemet ur olika synvinklar samt visa 
konsekvenser av förslagen. Det ska tydligt framgå när forskaren framhåller 
och uttrycker sin egen åsikt eller ställning i olika värdefrågor eftersom det 
annars kan snedvrida resultaten (Nationalencyklopedin 2016 a).  
 
2.1.1 Använda undersökningsmetoder i rapporten 
Arbetet gick huvudsakligen i början ut på att samla in så mycket information 
som möjligt kring bygglogistik och i synnerhet samordning av materialflöde 
för att med teori bygga upp kunskapsbasen. Den inledande fasen var således 
genomförd med en explorativ metod med syfte att få en mer omfattande 
inblick i ämnesområdet. Efter att ha höjt kunskapsnivån kunde 
undersökningsmetoden allt mer övergå till en deskriptiv metod där författarna 
valde att fokusera på de aspekter som ansågs mest relevanta att analysera mer 
djupgående. Examensarbetet grundades utifrån idén att undersöka hur viktigt 
samordnat materialflöde är i komplexa stadsförnyelseprojekt med Oceanpiren 
som central utgångspunkt. Huvudspåret under arbetets gång har varit att 
framställa förslag till hur materialflödet på Oceanpiren ska kunna ske effektivt 
som därefter ska kunna generaliseras i ett större perspektiv. Av den 
anledningen kan utarbetningen av förslagen ses som en normativ studie.  
 

2.2 Tekniker för insamling av data 
Hur undersökningen ska genomföras bestäms utifrån hur 
problemformuleringen uttrycks i syfte och frågeställningar. Detta ligger till 
grund för hur informationen ska samlas in, vilka individer som ska medverka 
och hur upplägget ska se ut. Till hjälp finns olika former av verktyg för 
datainsamlingen, såsom befintliga dokument, observationer och intervju- eller 
frågeformulär (Patel & Davidson 2011). 
 
Förenklat syftar kvalitativ och kvantitativ forskning till hur man bearbetar och 
analyserar den information som samlas in. Kvalitativ forskning fokuserar 
mestadels på mjuk data, ofta verbala analysmetoder i form av intervjuer och 
analyser där syftet är att åstadkomma en helhetsbeskrivning av det undersökta 
(Patel & Davidson 2011; Nationalencyklopedin 2016 b). Kvantitativ forskning 
sammanfattar systematiskt data, sammanställer denna i statistisk form och 
bearbetar samt analyserar utfallet ofta med hypoteser som utgångspunkt (Patel 
& Davidson 2011; Nationalencyklopedin 2016 c). 
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2.2.1 Intervjuer  
Vid intervjufrågor som teknik för att samla in information måste två aspekter 
beaktas. Dels hur mycket ansvar som lämnas till intervjuaren att bestämma 
frågornas ordning och utformning, vilket kallas grad av standardisering. Hög 
grad av standardisering används om frågorna följer en specifik ordning, 
bestämd på förhand. Motsatsen, låg grad av standardisering, innebär att 
frågorna istället ställs i den ordning som lämpar sig bäst i det aktuella fallet. 
Det som också måste bestämmas är hur fritt frågorna ska kunna tolkas av 
intervjupersonen beroende på tidigare erfarenheter och ståndpunkt. Detta 
kallas för grad av strukturering. En fullt strukturerad intervju ger ett litet 
utrymme för intervjupersonen att svara fritt och svaren blir förutsägbara. Vid 
en ostrukturerad intervju lämnas stort utrymme för personen att svara inom. 
Semistrukturerade intervjuer innebär att författaren listar specifika områden 
som berörs under intervjun, men att frågorna är ställda på ett sätt där 
intervjupersonen har frihet att utforma svaren. Kvalitativa intervjuer har oftast 
en låg grad av strukturering, dvs. frågorna ger intervjupersonen stor möjlighet 
att utveckla och svara med egna ord. För att hitta en lämplig ordning att ställa 
frågorna kan de ordnas enligt en tratt-teknik, vilket innebär stora öppna frågor 
i början av intervjun och som stegvis övergår till mer specifika. Tvärtom kan 
omvänd tratt-teknik användas och innebär att mer specificerade frågor ställs i 
början och avslutas med övergripande frågor (Patel & Davidson 2011).  
 
2.2.2 Dokument 
Information som nedtecknats, tryckts eller på annat sätt bevarats, exempelvis 
digitalt eller via bandupptagning, kallas för dokument. Användning av 
dokument bör ske källkritiskt och med ett förhållningssätt till var, när och 
varför handlingen tillkommit och därigenom kunna säkerställa sanningsgraden 
i dokumentet. Val av dokument bör göras för att få en så bred uppfattning som 
möjligt, dvs. inte bara välja ut material vad som stöder de egna idéerna (Patel 
& Davidson 2011). 
 
2.2.3 Observationer 
Som vetenskaplig insamlingsteknik får observation inte vara en slumpmässig 
händelse utan ska vara systematisk planerad. En observation är framförallt en 
användbar teknik när information berör skeden och beteenden i naturliga 
situationer. Beteenden i detta sammanhang kan utöver att vara fysiska 
handlingar också vara verbala yttranden, känslouttryck och liknande. Den 
främsta användning av en observation fås i samband med explorativa 
undersökningar då den kunskap som samlas in lägger grunden för vidare 
studier (Patel & Davidson 2011). 
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2.2.4 Använda tekniker för datainsamling i rapporten 
Tillvägagångssättet för datainsamling i arbetet har framförallt gjorts via 
intervjuer och dokument. Intervjufrågorna har ställts på ett semistrukturerat 
sätt där frågorna ställts enligt en tratt-teknik inom de olika delområdena med 
mer öppna frågor i början för intervjupersonerna att utveckla kring.  Inför 
varje intervju klargjordes syftet med intervjun samt att informationen de 
bidrog med skulle hållas konfidentiell. Samtliga intervjuer spelades in och 
transkriberades i sammanställda dokument. 
 
Dokumenten som använts är i synnerhet rapporter och litteratur, men i viss 
utsträckning också information från artiklar och databaser där författarna 
försökt ha så stor bredd och variation som varit möjlig från de olika 
dokumenten.  
 
En observation genomfördes i samband med ett besök ute på Oceanpiren där 
syftet var att bilda en uppfattning om platsen och erhålla intryck av de rådande 
geografiska förutsättningarna som på så vis skulle underlätta i att forma 
intervjufrågor och även senare även i framtagningen av olika förslag i arbetets 
analys och diskussion. 
 

2.3 Förhållandet mellan teori och empiri 
Arbetet med att framställa teorier som ska ge så exakt kunskap om 
verkligheten som möjligt är en stor del av undersökarens arbete. Underlaget 
kallas för empiri och är information om den del av verkligheten som ska 
studeras. Hur teori ska relateras till empiri är en viktig del i undersökningen 
och är även ett problem inom allt vetenskapligt arbete. Deduktion, induktion 
och abduktion är tre begrepp som beskriver olika förhållanden mellan teori 
och empiri (Patel & Davidson 2011). 
 
Att arbeta deduktivt innebär att arbeta utifrån befintliga teorier och allmänna 
principer och därifrån härleda hypoteser som empiriskt prövas till det verkliga 
fallet. Arbetet kan förklaras vara ett bevisande arbetssätt och undersökningen 
antas vara objektiv i den bemärkelsen att utgångspunkten finns i redan 
befintlig teori. Risken med denna metod är att nya rön inte upptäcks då 
forskningen endast utgår från den befintliga teorin (Ibid). 
 
Ett induktivt arbete är däremot ett upptäckande arbetssätt där undersökningen 
av ett forskningsobjekt inte är förankrat i någon tidigare teori och utifrån den 
insamlade datan, informationen, formulera en teori. Faran med metoden är att 
teorin blir svår att generalisera eftersom den endast baserar sig på ett empiriskt 
underlag som är typisk för en specifik tid, situation, grupp etc. (Ibid). 
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Abduktion är det tredje centrala arbetssättet att relatera teori och empiri och 
går ut på att kombinera deduktion och induktion för att på så vis försöka 
utveckla en ny teori. Abduktionen innebär att från enskilda fall formulera en 
preliminär teori som kan förklara fallet eller objektet, med en induktiv 
arbetsform. Därefter testas denna teori på nya fall, dvs. deduktivt, och kan då 
utvecklas för att bli en mer generell teori. Risken med denna metod är att 
undersökaren formulerar teorier som utesluter alternativa tolkningar eftersom 
studieobjekt väljs utifrån tidigare erfarenheter (Ibid).  
 
2.3.1 Använda metoder att förhålla teori och empiri i arbetet 
En större mängd teori och empiri har behandlats i rapporten. Arbetet med att 
relatera teorin med verkligheten har genomförts abduktivt då arbetssättet inte 
varit låst till att strikt arbeta utifrån endast deduktion eller induktion, dvs. 
endast utifrån teori eller empiri.  
 
I ett första steg i arbetet samlades både teori och information in från inledande 
intervjuer och teorisökningen kring fallstudien och ämnesområdet i stort. 
Utifrån det insamlade materialet utformades relevanta frågor vilka legat till 
grund för rapportens empiridelar och teoretiska bakgrund. Vidare har 
resultatet genererat slutsatser både till fallstudien om Oceanpiren och till ett 
mer generellt perspektiv som kan inkludera majoriteten av komplexa 
stadsförnyelseprojekt. 
 

2.4 Fallstudie 
Beteckningen fallstudie innebär att en undersökning görs på en mindre 
avgränsad grupp. Detta ”fall” kan vara ett företag, projekt, individ, en 
organisation, ett flertal individer eller en situation. En fallstudie kan också 
inkludera flera fall. I denna typ av undersökning utgår man från ett 
helhetsperspektiv och försöker få en så heltäckande bild som möjligt av just 
det fall som undersöks. Att genomföra denna typ av studie kommer ofta till 
användning när processer och förändringar ska studeras. Om det erhållna 
resultatet från genomförd fallstudie går att generalisera beror på omfattningen 
av fallet och vad som har valts ut att undersökas. 
 
I denna typ av undersökning är det vanligt att information av olika karaktär 
samlas in för att ge en så rik bild av det aktuella fallet som möjligt. Om fallet 
är en arbetsplats kan såväl observationer som intervjuer och enkäter 
kombineras i data insamlingen (Patel & Davidson 2011).  
 
I detta arbete har en fallstudie genomförts på Oceanpiren som representerar 
stadsförnyelseprojekt med komplexa förutsättningar och utmaningar. Från 
erhållet resultat, insamlat genom olika sätt som t.ex. intervjuer och en 
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observation, har data kunnat generaliseras i ett större perspektiv och gjort det 
möjligt för författarna att uppfylla syftet med arbetet. 
 

2.5 Referensprojekt 
Två referensprojekt, som tillsammans karaktäriserar komplex stadsutveckling, 
har studerats i detta arbete för att få en bredare och djupare förståelse om 
materialflöde med tillhörande genomförandeprocesser på de två unika 
byggarbetsplatserna. Undersökningen av dessa kommer att bidra till underlag 
för bemötandet av ställda problemformuleringar. Undersökningen av dessa 
referensprojket finns i kapitel 5.    
 

2.6 Validitet och reliabilitet 
Validitet avser att det som undersöks är relevant i sammanhanget, dvs. att 
mäta det som verkligen avses att mätas. Reliabilitet innebär att 
undersökningen görs på ett tillförlitligt sätt, dvs. hur noggrann mätningen är. 
Validitet och reliabilitet har ett förhållande till varandra vilket gör att det inte 
går att endast koncentrera sig på det ena sättet och låta bli det andra. Hög 
reliabilitet garanterar inte en hög validitet och vice versa, det bör därför alltid 
strävas efter att ha både så hög reliabilitet och validitet som möjligt. 
Begreppen används i den kritiska granskningen av metoden nedan (Patel & 
Davidson 2011). 
 

2.7 Kritisk granskning av metoden 
Utifrån resultatet går det att utläsa att en stor del kvalitativ data har tagits fram 
från genomförda intervjuer. Författarna har haft en viss förförståelse för ämnet 
i fråga vilket har inneburit en höjd validitet då studien kunnat styras från 
början. En grundlig planering för genomförandet av intervjuerna samt 
identifiering av intervjupersoner gjordes samtidigt som arbetet med 
teorisökningen fortlöpte som sedermera låg till grund för de intervjufrågor 
som har ställts. Ett stort fokus på denna teknik för datainsamling ansågs som 
mest lämplig för att erhålla resultat till rapportens frågeställningar eftersom 
teorin kring samordnat materialflöde i komplexa stadsförnyelseprojekt är 
begränsad. Författarna valde ett angreppssätt där intervjupersoner med olika 
infallsvinklar valdes ut: 
 
• Aktiva byggherrar i den framtida etappen Oceanpiren i H+ projektet. 
• Representanter från olika referensprojekt med liknande komplex karaktär 

som finns på Oceanpiren. 
• Sakkunniga inom bygglogistik. 
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Infallsvinklarna gjorde att olika synsätt på de olika diskuterade aspekterna 
erhölls som kompletterade varandra och som tillsammans skapade ett bredare 
samt mer pålitligt underlag för bemötandet av frågeställningarna. 
Byggherreintervjuer har genomförts med sju av nio verksamma byggherrar på 
området vilket anses ge en god överblick av den samlade byggherregruppens 
åsikter och erfarenheter.  
 
Intervjufrågorna ställdes på ett semistrukturerat sätt, vilket gjordes dels för att 
en viss struktur behövdes för att kunna täcka in de olika diskussionsområdena 
som ansågs relevanta och dels för att intervjupersonerna skulle kunna utveckla 
sina svar. Majoriteten av intervjuerna har genomförts på plats vilket har lett till 
en ökad tillförlitlighet och noggrannhet då det minskar risken att 
intervjupersonen misstolkar frågorna. I enstaka fall har intervjupersonen 
uppfattat att frågan som ställdes syftade till fallstudien där den egentliga 
frågan var ställd för att få en mer generell åsikt. Där fick undertecknade 
omstrukturera frågeställningen för att erhålla den intervjuade personens 
erfarenhet kring den tilltänkta frågan. Detta anses inte ha påverkat svarets 
validitet nämnvärt.  
 
Författarna har valt att spela in samtliga intervjuer som skett på plats efter 
intervjupersonernas medgivande. Därefter har intervjumaterialet transkriberats 
fråga för fråga i ett sammanställt dokument för att kunna göra kopplingar 
kring svaren, vilka är redovisade i rapportens empiridelar. Detta anses ha höjt 
reliabiliteten i rapporten. I kontrast till de intervjuer som genomförts på plats 
har ett fåtal skett via mail eller telefon. Telefonintervjuerna har genomförts 
likt de personliga intervjuerna, med inspelning efter medgivande, och har på 
så vis kunnat hålla en hög tillförlitlighet och möjlighet till att diskutera 
frågorna. De intervjuer som gjorts via mail har däremot inte lämnats utrymme 
för diskussion runt frågorna. Där har noggrann ställda frågor varit extra viktigt 
för att hålla en hög validitet från respondenterna. 
 
Flertalet av de intervjuade byggherrarna på Oceanpiren bygger inte själva utan 
upphandlar entreprenaden. Avsaknad av intervjuade entreprenörer kan 
diskuteras, däremot är det i ett tidigt skede, innan entreprenadupphandlingen, 
som samordningslösningar måste beslutas. Detta innebär att det är 
byggherrarnas och kommunens ansvar att skapa goda förutsättningar för ett 
välfungerande materialflöde och av den anledningen stärks validiteten i 
rapporten. 
 
2.7.1 Källkritik 
Författarna har i så hög grad som möjligt försökt använda nya källor i 
rapportens teoriavsnitt för att säkerställa att informationen ska vara aktuell. 
Viss statistik är över tio år gammal men bekräftas fortfarande stämma bra 
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överens med byggbranschen idag enligt intervjuer med de sakkunniga, kapitel 
6.1.1, inom bygglogistik vilket höjer pålitligheten för källorna till statistiken. 
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 Teoretisk bakgrund 3

I detta kapitel redogörs den teoretiska bakgrunden som arbetet grundar sig 
på. Här presenteras grundläggande teoriavsnitt som stöttar upp rapportens 
centrala fokus beträffande materialflöde i komplexa stadsförnyelseprojekt och 
dess påverkan på byggproduktionens effektivitet. Samtidigt utgör teorin ett 
stöd till författarnas genomförande av den empiriska insamlingen, analysen 
och diskussionen som finns under senare avsnitt i rapporten. 
 

3.1 Vad är logistik? 
Fredrik Friblick (2015), expert inom effektivisering av bygglogistik, menar att 
byggindustrin i Sverige håller hög standard. För att kunna nå målet att 
producera över 500 000 nya bostäder fram till år 2025 måste byggandet dock 
effektiviseras. Ett område där utvecklingspotentialen är som störst är logistik 
där välplanerade, styrda och kontrollerade flöden av material, information och 
betalningar skapar säkra arbetsplatser, ökad hållbarhet och bättre kvalitet i 
produktionen (Ibid). Boverket delar denna uppfattning och menar att den 
generella logistiknivån i branschen är låg och att det finns stor potential till 
utveckling (Boverket 2009).  
 
För att skapa en grundläggande förståelse för vad logistik innebär beskrivs 
begreppet logistik i litteratur som ”… läran om effektiva materialflöden. 
Logistik är ett samlingsnamn för alla de verksamheter som ser till att material 
och produkter finns på rätt plats i rätt tid, dvs. skapar plats- och tids-nytta.” 
(Jonsson & Mattson 2005, s. 20). I just detta uttryck läggs ett fokus på hur 
flödet av material förhåller sig till just aspekterna tid och plats vilket även 
återfinns i andra definitioner av logistik. Vidare kan logistik definieras på ett 
mer ingående sätt där styrning av materialflödet kopplas till hur man bland 
annat ska uppnå lägre kostnader och därmed uppfylla kunders önskemål och 
behov,  
 

”planering, organisering och styrning av alla 
aktiviteter i materialflödet, från 
råmaterialanskaffning till slutlig konsumtion och 
returflöden av framställd produkt, och som syftar till 
att tillfredsställa kunders och övriga intressenters 
behov och önskemål, d.v.s. ge en god kundservice, 
låga kostnader, låg kapitalbindning och små 
miljökonsekvenser” (Jonsson & Mattson 2005, s. 
20). 
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För att placera logistik i ett byggsammanhang kan begreppet bygglogistik 
användas och definieras som ”planering, organisering, genomförande, 
koordinering och kontroll av materialflöden från råmaterial tills det byggts in i 
den färdiga byggnaden” (Larsson et al. 2008). I denna definition framhävs 
begreppet materialflöde till och på byggarbetsplatsen som den centrala 
innebörden av bygglogistik och är ett flöde som är komplext att bedriva på ett 
effektivt sätt inne på ett byggarbetsplatsområde (Ibid).  
 
Logistik påverkar ett byggprojekts lönsamhet och en bristande logistik leder 
till ineffektivitet och slöseri i byggprojekt (Stockholm Stad 2013). För att 
belysa vad som är viktigt i bedrivandet av logistik samt materialflöde kan 
målsättningen med ett logistikarbete beskrivas genom att lyfta fram de så 
kallade 7 R:en (Storhagen 2011). Dessa skapar en gemensam utgångspunkt för 
de byggande aktörerna där syftet enligt Shapiro & Heskett (1985) är att 
uppfylla samtliga sju:  
 
- Rätt vara eller service 
- Rätt kvantitet 
- Rätt skick 
- På rätt plats 
- Vid rätt tidpunkt 
- Hos rätt kund 
- Till rätt kostnad 

   

3.2 Byggprocessen och byggherrens roll 
Att vara byggherre i ett byggprojekt är per definition den som för egen räkning 
utför eller låter utföra byggnads-, projekterings-, rivnings- eller markarbeten. 
Byggherren behöver inte vara en fysisk person utan kan också vara en juridisk 
person, exempelvis ett företag eller en kommunal förvaltning. Som byggherre 
har man i samband med byggande, rivning och markarbeten ansvaret för att 
gällande lagar, förordningar, föreskrifter och beslut följs (Boverket 2014). 
Föreningen ByggherreForum utvecklar definitionen av byggherre och menar 
att byggherren är också den som översätter brukarens önskemål och behov till 
krav och förutsättningar för ett specifikt byggprojekt samtidigt som hänsyn 
måste tas till samhällets villkor för hållbart byggande (Bergdahl et al. 2005). 
Viktigt är att påpeka att byggherren även kan vara den som benämns 
”brukare” i ovanstående mening (Ibid).  
 
Skapande och förvaltning av byggnader och anläggningar föranleds av en 
process uppdelad i olika skeden som tillsammans bildar byggprocessen 
(Hansson & Olander 2013). Dessa skeden illustreras överskådligt i figur 3.1. 
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3.2.1 Projekteringsprocessen 
Projekteringsprocessen som är den initiala delprocessen består av tre följande 
faser (Hansson & Olander 2013): 
 
• Utredning 
• Programarbete 
• Projektering  
 
Tillsammans utgör dessa tre faser ett produktbestämningsskede (se figur 3.1) 
som syftar till att definiera den efterfrågade byggnaden eller anläggningen när 
det gäller krav på utformning, funktion och tekniska egenskaper. Tittar man 
närmare på programarbetet utgör denna fas en avgörande framgångsfaktor i ett 
byggprojekt och bildar de styrande förutsättningarna. I programarbetet 
presenteras tydliga projektmål och villkor som ska frambringa projektets 
centrala idé samt de problem som måste bemötas. Med erhållet underlag från 
genomförd utredning och programarbete kan arbetet med att ta fram kompletta 
bygghandlingar slutföras (Hansson & Olander 2013).  
 

Under produktbestämningsskedet kan även upphandlingar av konsulter och 
entreprenörer göras som behövs för projektet. Dock kan tillfället då 
upphandlingarna görs variera och det förekommer även att detta utförs mellan 
produktbestämnings- och produktionsframtagningsskedet, vilket kan betraktas 
som ett skede där både projektering och byggandet blir en helhet (Bergdahl et 
al. 2005; Hansson & Olander 2013). Upphandlingsfasen är en viktig process 
där förutsättningarna för ett aktuellt projekt tydligt ska framföras i ett 
förfrågningsunderlag till de upphandlade parterna. I detta tidiga skede har 
byggherren en god möjlighet att påverka ett byggprojekt i olika avseenden, så 
som att ställa krav på funktion, kvalitet och estetik men även att kunna sätta 
riktlinjer för hur produktionen ska gå till (Hansson & Olander 2013). Värdet 
av en väl utförd projekteringsprocess understryks i en rapportskrift av 

Figur 3.1 – Byggprocessens övergripande skeden (Hansson & Olander 2013, sid. 5). 

Projekteringsprocessen Produktionsprocessen Förvaltningsprocessen 

Produktbestämning 
Produktframtagning 

Produktanvändning 
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Bergdahl et al. (2005, s.30) som menar att ”tydliga beställarkrav och tydliga 
spelregler är avgörande [för hur effektiv produktionen blir], vilket ställer stora 
krav på byggherrens förfrågningsunderlag och kompetensen hos byggherrens 
konsulter”. 
 
Beslutsfattandet i byggprocessens tidiga skeden har en stor inverkan på det 
slutliga resultatet av ett byggprojekt. De tidiga besluten som tas i 
projekteringsprocessen låser en stor del av kostnaderna för det aktuella 
projektet och har därmed en stor betydelse för det resultat som uppnås 
(Hansson et al. 2009). Hur låsningen av slutkostnaden av ett byggprojekt 
förhåller sig till byggprocessens olika skeden illustreras i figur 3.2.  
 

I figuren kan man utläsa att andelen av slutkostnaden av ett byggprojekt som 
det är möjligt att påverka begränsas redan tidigt i projektet. Detta samband 
beror på samhälls- och funktionskrav för den aktuella byggnaden som 
tillsammans utgör minimikrav som ställts för att uppnå den önskade 
funktionen. Dessa minimikrav måste uppfyllas och utgör kostnadsposter som 
representerar ett ingångsvärde med varierande storlek beroende på 
omfattningen av projektet. Ofta överstiger ingångsvärdet 60-70% av den totala 
slutkostnaden och kan i många fall även stiga upp mot 80% (Hansson et al. 
2009). Den blå streckade linjen i figur 3.2 illustrerar resursförbrukningens 
utveckling över byggprocessens olika skeden och visar tydligt hur pass 
mycket mer resurser som läggs i det producerande skedet i jämförelse med 
projekteringsskedet, ”utrednings- och programskedena förbrukar bara någon 
eller några procent av de totala kostnaderna” (Hansson et al. 2009, s. 161). 

Figur 3.2 – Illustrerar möjlig kostnadsmässig påverkan sett över de olika skedena av 
byggprocessen (Hansson et al. 2009, sid. 160). 
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3.2.2 Produktionsprocessen  
Produktionsprocessen som är den andra delprocessen handlar om arbetet som 
bedrivs på byggarbetsplatsen och hur man styr detta arbete fram till 
överlämnandet av den färdigställda byggnaden eller anläggningen (Hansson & 
Olander 2013). Uppföljning av det planerade arbetet med tillhörande krav och 
riktlinjer som ställts i den tidigare projekteringsprocessen är framförallt en 
viktig aspekt i produktframtagningsskedet men även i de andra skedena av 
byggprocessen (Hansson & Olander 2013; Hindersson 2008). Använder 
entreprenörer och konsulter sig av tillvägagångssättet i produktionen som 
eventuellt har föreskrivits just för att skapa effektivitet och når man de mål i 
byggproduktionen som en byggherre förväntar sig? I denna fråga har 
byggherren en ytterst viktig roll att säkerställa att utförandet i produktionen 
blir riktigt (Bergdahl et al. 2005).  

En annan aspekt som är nära relaterad till uppföljningsarbetet är återkoppling 
av information mellan byggprocessens olika skeden samt mellan olika projekt. 
Exempelvis är återkoppling från produktionsprocessen i ett specifikt projekt 
relevant då projekteringsprocessen i nästkommande projekt kan förbättras 
genom att beakta vad som inte var bra i förgående projekt, vilket leder till 
bättre förutsättningar för det stundande projektet att uppnå en effektivare och 
rätt produktionsprocess (Hansson & Olander 2013). Att kommunicera 
information och återkoppla på byggprocessen i tidigare projekt blir alltså ett 
viktigt verktyg för att uppnå effektivitet vilket undersökningar från Svensk 
Byggtjänst (2009, s.2) visar ”om vi förbättrar kommunikationen kan vi alltså 
öka lönsamheten och bygga mycket mer. Dessutom menar de tillfrågade i 
undersökningen att bättre kommunikation bidrar till högre och jämnare 
kvalitet, bättre arbetsmiljö och bättre möjligheter att lära av misstag”. Vidare 
visar undersökningen att en förbättrad kommunikation i genomsnitt kan 
reducera kostnaderna i byggprojekt med 13% (Svensk Byggtjänst 2009). 
 
3.2.3 Olika typer av byggherrar 
Enligt tidigare avsnitt i litteraturstudien kan en byggherre alltså vara en 
privatperson eller juridisk person. En professionell byggherre innebär en med 
kontinuerlig byggverksamhet, medan en så kallad engångsbyggare är formellt 
en byggherre som vanligtvis handlar upp en konsult för byggherrerollen eller 
låter entreprenören ta på sig den funktionen (Bergdahl et al. 2005).  
 
Det finns byggherrar med olika affärsidéer som gör att de kan fördelas in i 
olika kategorier (Ibid). Dessa beskrivs kortfattat i punktlistan nedan. Den 
professionella byggherrerollen delas vanligen upp i kategorierna brukar-, 
förvaltar- och försäljarbyggherre (Adolfi u.å.):  
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• Brukarbyggherrar karakteriseras av att bruka eller hyra, dvs. att inte äga, det 

genomförda projektet. När projektet har slutförts övergår brukarbyggherren 
till att enbart nyttja byggnaden och samarbetar med en förvaltarbyggherre 
som bli ägare av projektet. Exempel på brukarbyggherre är Posten eller 
Universitet. 

• Förvaltarbyggherrar kännetecknas av att äga och förvalta det genomförda 
projektet långsiktigt, där verksamheten omfattar att göra ekonomisk vinning 
på förvaltningen. Förvaltarbyggherrar kan t.ex. vara kommunala 
allmännyttiga företag såsom Helsingborgshem eller MKB i Malmö. 

• Kännetecknande för försäljarbyggherrar är att utföra projekt som efter 
färdigställandet säljs vidare. Deras verksamhet utgörs av en 
entreprenadverksamhet och tjänar pengar vid försäljning av projektet. 
Försäljarbyggherrar är exempelvis JM, Skanska Nya Hem och PEAB 
Bostad (Adolfi u.å.). I denna kategori av byggherrar ingår även byggherrar 
med fokus på fastighetsutveckling och förädling av byggbar mark utan att 
själva vara entreprenörer (Boverket 2009 b). 

 
3.2.4 Byggherrens roll för ett effektivare materialflöde 
Som beskrivits i tidigare avsnitt har byggherren en ansvarsfull roll i 
byggprocessens olika skeden för att skapa förutsättningar för att uppnå 
effektivitet i ett projekt. Eftersom begreppet effektivitet definieras att 
genomföra rätt saker (Brunnsson 2013) som kan knytas till olika aspekter så 
som ekonomi, tid och kvalitet, innebär detta att en effektiv produktion handlar 
dels om att undvika onödiga aktiviteter som resulterar i slöseri. Just begreppet 
slöseri kan definieras som ”en aktivitet som förbrukar resurser men inte skapar 
något värde” (Womack & Jones 1996 se Josephson & Saukkoriipi 2005, s. 15) 
och finns i olika former i alla delar av byggprocessen. Ett stort område inom 
slöseriet i byggprojekt har kopplingar till materialflödet i produktionen. 
Genomförda studier har visat att flera olika aktiviteter som inte tillför något av 
värde ingår i materialflödet och ett exempel på en sådan aktivitet är när 
arbetare är tvungna att hitta det lagrade materialet och transportera fram de till 
ett specifikt arbetsställe för inmontering (Josephson & Saukkoriipi 2005). Det 
vilar ett stort ansvar hos byggherren att i allra största mån försöka minska 
detta slöseri, vilket bortgångne Per-Erik Josephsson, tidigare professor i bygg- 
och miljöteknik, förtydligade vid en branschträff ”det behövs tydliga 
projektorganisationer [där byggherren är inkluderad] som ser till helheten och 
kommunicerar effektivt” (Svensk byggtjänst 2009, s.4). Materialflödet på 
byggarbetsplatsen som inkluderar bland annat hanteringen av material är 
därför en viktig del i effektiviseringen av ett byggprojekts helhet och hur 
byggherren kan påverka detta kommer att beskrivas nedan. 
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Slöseriet i produktionsprocessen som innebär onödiga kostnader är inte 
främmande för byggbranschen och byggherrar börjar ta större ansvar gällande 
denna problematik. Ett sätt att påverka och som samtidigt visar ett större 
ansvarstagande är att byggherrarna ställer högre krav på bygglogistiken i sina 
upphandlingsunderlag av entreprenörer och detta har visat sig ge goda resultat 
(Rudberg 2015). I MKBs projekt Kvarteret Svante resonerade byggherren 
MKB att för att skapa möjligheter till öppen och tillförlitlig kommunikation, 
erhålla full ekonomisk kontroll och ha möjlighet att ställa krav på 
entreprenörer samt att följa upp projektet, var det ytterst viktigt att sätta sig 
själv i projektets centrum (Boverket 2009). I projektet ställde man krav på 
entreprenörerna att koordinera sina materialtransporter med de bokningsbara 
lossningsplatser som fanns på byggarbetsplatsområdet.  På detta sätt kunde 
materialflödet styras och samordnas mellan de byggande aktörerna då det 
endast gick att komma in och lossa material på utsatta tider. Utfallet blev att 
leveransprecisionen ökade och flödet av material in och ut från arbetsplatsen 
effektiviserades vilket resulterade i ett betydligt mindre slöseri (Ibid). I en 
rapport utförd av Boverket (Ibid) som sammanställde projektet Kvarteret 
Svante beskrivs effektiviteten som MKB lyckades uppnå. Byggnaderna som 
producerades resulterade i hög kvalitet till kostnader som kan anses som låga i 
jämförelse med liknande projekt på samma ort (Ibid).  
 
När en byggherre ställer specifika krav i ett upphandlingsunderlag, exempelvis 
att materialflödet på byggarbetsplatsen ska samordnas mellan ett flertal 
entreprenörer, finns det dock en risk att man utesluter potentiella entreprenörer 
och därmed leder till ett lägre deltagande och färre anbud. Detta menar 
konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom ”Problemet är att 
upphandlaren ställer krav som gör det dyrt och utestänger dem som inte kan 
leverera efter dessa specialkrav” (Svidén & Carlsson 2012). 
 
I byggbranschen menar många att det är byggherrens roll som beställare att 
sätta värdegrunden för hur samverkan och samarbete ska fungera i ett projekt, 
där just materialflödet i produktionsprocessen är viktig aspekt. Byggherrar och 
beställare behöver hålla i ledarskapet på ett mer samlat och kraftfullt sätt i 
projekt för att därigenom bestämma vilken värdegrund och kultur som ska 
råda (Sällström och Härngren 2009). Per-Erik Josephson kompletterar denna 
tanke och förklarar att ”det handlar om att ändra attityder i ledarskapet och 
driva successiva förändringar och förbättringar” (Svensk byggtjänst 2009, s.4).     
Byggherren bör vara ambassadör och få med sig sin egen projektorganisation 
för att på ett trovärdigt sätt kunna agera som initiativtagare i ett samarbets- och 
teaminriktat sätt att arbeta i projekt (Sällström och Härngren 2009). 
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3.3 Logistik för en lönsammare byggprocess 
Logistik som har materialflöde som central innebörd ska vara högt prioriterat 
genom hela byggprocessen, från projekterings- till förvaltningsprocessen 
(Boverket 2009 b). I avsnittet om byggprocessen beskrivs de tidiga skedena 
som det tillfälle i byggprocessen som det finns störst möjlig andel att påverka 
kostnadsmässigt. Detta samband som belyser hur viktiga de tidiga skedena av 
byggprocessen är kopplas förstås naturligt till hur aktörer i byggprocessen ska 
arbeta med koordinering, organisering, genomförande och kontroll av 
materialflöden, eftersom ett effektivt och planerat materialflöde är till stor del 
med och bidrar till en lönsammare byggprocess (Boverket 2009). Detta är 
något Boverkets rapport (Ibid) om MKBs projekt Kvarteret Svante lyfter fram 
”kvalitets- och kostnadsaspekterna är nära knutna till hur väl genomtänkt 
logistiken är på arbetsplatsen. Om denna fungerar väl stärks även de 
inblandades kompetens, tillförlitligheten och stabiliteten i byggprocessen 
ökar…” (Boverket 2009, s.15). Att lägga ner tid och resurser och vara 
noggrann i tidigt skede återbetalar sig i form av goda förutsättningar för 
effektiv logistik under produktionsskedet (Boverket 2009).  
 
Jonsson och Mattson (2005) menar att ett välutformat logistiksystem kan 
skapa effektivitet på olika nivåer i organisationen, men att det inte är 
tillräckligt att logistikarbetet genomförs rätt, dvs. produktivt. Det viktigaste är 
att rätt logistikarbete genomförs för att uppnå effektivitet i ett byggprojekt. 
Denna ståndpunkt framhävs även av Larsson et. al. (2008) som menar att 
vilken nivå som är rätt logistikarbete skiljer sig mellan byggprojekt då 
förutsättningarna är unika. Detta medför därför att de unika organisatoriska 
och geografiska förutsättningarna, med tillhörande utmaningar, gör att graden 
av logistikarbetet som blir mest lämplig är situationsberoende.   
 

3.4 Materialflöde på byggarbetsplatsen 
En rad aktiviteter och moment omfattar begreppet bygglogistik, däribland 
planering, organisering, koordinering och kontroll av flöden (Larsson et al. 
2008). Materialflödet är det primära av tre centrala flöden inom bygglogistik, 
där de övriga två är informationsflöde och betalningsflöde. Hela materialflödet 
kan betraktas från råmaterial till dess att materialet byggs in (Jonsson & 
Mattson 2005). På byggarbetsplatsen består materialflödet av hantering och 
förflyttning av material mellan olika platser, vilka delas upp enligt Larsson et 
al. (2008): 
 
• Leverantörsplatser där ankommet material anländer till byggarbetsplatsen 

från leverantörer.  
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• Lagringsplatser inne på arbetsplatsen som kan delas upp i olika typer av 
lager beroende på hur länge materialet förväntas förvaras: 

- Huvudlager där material kan lagras väderskyddat under längre tid. 
- Mellanlager där material tillfälligt förvaras i väntan för transport i 

mindre mängder till produktion eller produktionslager. 
- Produktionslager är lager som underentreprenörer och hantverkare 

använder sig av i direkt koppling till produktionen. 
 

• Produktions-/monteringsplatser där material och komponenter används till 
att producera halvfabrikat eller inbyggnation av slutlig produkt. 

Hur materialet hanteras på byggarbetsplatsen kopplas huvudsakligen till olika 
aktiviteter: mottagning, lossning, transport till de tre ovan nämnda platserna 
samt rörelser i samband med produktionen. Följande är en kortare beskrivning 
av de moment samt vilka problem som vanligtvis kan uppstå i samband med 
dem (Larsson et al. 2008): 
 
• Mottagning sker när leverans ankommer till byggarbetsplatsen. En 

ineffektiv mottagning orsakas om inte rätt produkter finns med i leveransen 
eller om transporten är försenad. 

• Lossning sker när materialet flyttas från transporten in till arbetsplatsen och 
brukar normalt göras av hjullastare eller kran beroende på material. En 
ineffektiv lossning beror vanligen på att utrustning för att lossa transporten 
inte är tillgänglig eller saknas tillfälligt. 

• Transport till lagringsplatser. När material lossats från lastbil eller annat 
transportmedel förflyttas det till antingen huvudlager, mellanlager eller 
direkt till produktion. Ineffektivitet vid lagringsplatserna kan ske om det 
inte planerats var lagringsplatsen ska ligga eller om det inte finns kapacitet 
att lagerhålla vad som levererats. Det kan i sin tur leda till att material står i 
vägen och hindra annat arbete som ska utföras, eller att materialet blockerar 
utgångar och utrymningsvägar och på så sätt måste flyttas på ytterligare 
gånger. 

• Rörelser i samband med produktionen då yrkesarbetare och 
underentreprenörer måste ha nödvändigt utrymme för att komma åt 
materialet som behövs. Är inte materialet tillgängligt måste nya 
förflyttningar göras alternativt står bygget stilla i det arbetsmoment som ska 
genomföras. 

	

Returflöden av avfall och överblivet material måste också betraktas som en del 
av materialflödet (Rudberg 2012). Byggsektorn står årligen för en tredjedel av 
allt avfall som uppkommer inom Sverige och en fjärdedel av allt farligt avfall 
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(Naturvårdsverket 2016). Enligt Svensk lag är avfallsinnehavaren, i regel 
byggherren, skyldig att hantera avfallet på ett hälso- och miljömässigt 
godtagbart sätt och bör i sin entreprenadupphandling klargöra vem som ska 
uppfylla skyldigheterna kring avfallshantering (Sveriges Byggindustrier 
2015).   
 
I alla moment i det interna materialflödet kan problem uppstå och på många 
byggarbetsplatser är materialhantering ett vanligt problemområde menar 
Josephson och Saukkoriipi i sin rapport (2009) ”31 rekommendationer för 
minskat slöseri”. Trånga lagerutrymmen samt omflyttningar, letande och 
kassering av material är återkommande uppgifter där icke värdeskapande 
tidsåtgång är högt (Ibid). Onödiga förflyttningar av material kostar upp till 
10% av byggets vinstmarginal (Rudberg 2015).  
 
Försörjningskedjan är temporär och unik för varje byggarbetsplats vilket 
bidrar till ökade utmaningar med olika svårighetsgrader i alla led inom 
materialflödet (Rudberg 2012). Entreprenörer har svårt att ställa tydliga krav 
gällande hur de vill ha materialet levererat till byggarbetsplatsen. 
Leveransprecisionen från leverantörer ligger ofta under 50% och är sällan 
lyhörda om vad som kan förbättras om inte incitament finns. 
Transportörer/Speditörer har dålig information och kunskap om 
förutsättningarna för leverans på byggarbetsplatsen (Rudberg 2015).  
 
3.4.1 Just-in-time 
En byggarbetsplats är väldigt logistikintensivt med stora mängder material i 
omlopp som flödar till, från och inom produktionen. För att inte produktionen 
ska hämmas av störningar är det därför mycket viktigt att materialflödet är 
välplanerat så att material finns på rätt plats vid rätt tidpunkt (Larsson et al. 
2008). Just-in-time är en arbetsfilosofi med ursprung i japansk industri som är 
inriktad på att rensa bort allt onödigt som adderar kostnader men inte skapar 
värde till en produkt, dvs. slöseri. Just-in-time är med andra ord ett hjälpmedel 
för att eliminera icke-värdeskapande tid och inom byggbranschen kopplas 
just-in-time framförallt till materialtransporter och att material levereras i rätt 
kvantitet, vid rätt plats och rätt tid, dvs. vid inbyggnadsplatsen och 
inbyggnadstillfället (Storhagen 2011; Lindh 2002). Detta leder till minskad 
lagerhållning på byggarbetsplatsen och kortar ledtiden och är något alla 
projekt bör sträva efter (Prolog u.å.). Färre lager ger ofta både högre 
servicegrad och lägre totalkostnad (Lindh 2002).   
 
3.4.2 Kostnader 
Byggherrens samtliga kostnader för att anskaffa en byggnad förklaras 
vanligtvis som total produktionskostnad och är kostnaden efter att hela 
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byggprocessen är inräknad, dvs. markförvärv, projektering, kommunala 
avgifter etc. Produktionskostnaden kan grovt uppdelas i kostnad för marken 
och byggkostnad. Figur 3.3 visar hur bygg- och produktionskostnader 
förhåller sig till varandra samt olika kostnadsdelposter (Boverket 2014 b). 
 
 
 
 
 
 
 

Studier som gjorts visar på att slöseriet i byggbranschen uppgår till 30-35 % 
av projektets produktionskostnad. Av detta är över 10 % direkt kopplat till 
resursanvändningen i form av väntan, materialspill, stillastående maskiner, 
materialhantering inne på arbetsplatsområdet (Josephson & Saukkoriipi 2005). 
Det finns besparingar att göra genom ett effektivare materialflöde, såsom 
minskad lagring på arbetsplatsen och förbättrad leveransplanering (Persson & 
Thunberg 2011). Det är viktigare att se till flödeskedjans totalkostnad än 
enskilda funktioners kostnad, exempelvis transportkostnad. En helhetssyn på 
flödeskedjan är nödvändig för att kunna nå högre kostnadseffektivitet (Lindh 
2002), då kostnaden för att hantera material kan vara flera gånger högre än 
tillverkningskostnaden (Josephson & Saukoriipi 2009). 
 
Totalkostnad för ett material är summan av kostnader som uppstår från inköp 
tills materialet har blivit inbyggt i byggnaden. Att endast titta på materialets 
inköpspris kan många gånger bidra till att totalkostnaden för ett byggprojekt 
blir högre, eftersom materialet med lägst inköpspris inte alltid innebär lägst 
totalkostnad för respektive material (Gadde & Dubois 2012). Totalkostnaden 
av ett material eller en tjänst består av direkta kostnader förenat med flera 
indirekta dolda kostnader som inte alltid är synliga att räkna med och är 
dessutom svåra att följa upp. Detta åskådliggörs i figur 3.4, ”isbergsmodellen” 
(Prolog u.å.). Ett välplanerat flöde av material kan sänka totalkostnaden. Detta 

Figur 3.3 Kostnadsbegrepp inom byggsektorn – procentsatserna är för flerbostadshus 
byggda under 2003 (Boverket 2014 b, sid.17 ).  
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Figur 3.4 - Isbergsmodellen (Prolog u.å., sid. 42). 

kan ske genom att fokusera på de indirekta kostnaderna, såsom att eliminera 
spill, slöseri eller effektivisera transporter (Gadde & Dubois 2012).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostnader som tillsammans står för materialhanteringskostnader på en 
byggarbetsplats illustreras i figur 3.5. Vid lossning uppstår kostnader när 
lastbilar eller andra leveranser måste vänta på att få lossa sitt material. När de 
faktiskt lossas förbrukas mantimmar på lossning och mottagningskontroll. Ju 
mer intern hantering av material och fler transporter som finns inne på 
arbetsplatsen desto mer stiger kostnaderna samtidigt som materialet riskerar 
att skadas. S-kostnader är ett samlat begrepp för skadat material, spill och 
stölder. Till kapitalbindning räknas räntekostnader och kostnader för lagerytor. 
Produktionsstörningar kan orsakas av flera olika anledningar, bl.a. av felaktiga 
materialleveranser eller material som ligger i vägen och utgör hinder för andra 
aktiviteter (Larsson et al. 2008).  
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De indirekta kostnaderna för att hantera byggmaterial på arbetsplatsen varierar 
och kan uppgå till så mycket som 150 % av inköpspriset (Prolog u.å.).  
Effektiv logistik är en av möjligheterna att systematiskt sänka och kontrollera 
kostnaderna i byggproduktionen (Friblick 2015; Boverket 2007). För att 
lyckas måste traditionella mönster brytas (Boverket 2007). Att investera i 
olika logistiktjänster kan sänka de indirekta kostnaderna och öka den 
värdeskapande tiden för yrkesarbetare och därmed sänka totalkostnaden. 
Logistiktjänsterna kan exempelvis vara inbärning, montering av vissa material 
och anpassat emballage, vilket tydliggörs i kommande kapitel. Oavsett vilken 
tjänst som investeras i gäller det att inte införa en lösning som kostar mer än 
kostnaderna som uppstår på grund av slöseriet (Fransson och Ståhl 2010). 
 
Välplanerat materialflöde i komplexa projekt lönar sig ytterligare i slutändan. 
När kv. Svante byggdes i Malmö kunde byggherren MKB, som tog ansvar för 
logistikarbetet i ett tidigt skede och verkade centralt i projektet, konstatera att 
produktionskostnaderna till slut blev 20% lägre jämfört med kalkyl från en 
totalentreprenad, mycket tack vare ett välskött materialflöde (Boverket 2009). 
Detta styrks av Martin Rudberg, professor inom bygglogistik vid Linköpings 
Universitet, som menar att byggkostnaderna kan sänkas med 25-30% tack vare 
välplanerat logistikarbete där logistiklösningar situationsanpassas till varje 
projekt (Rudberg 2015).  
 

Figur 3.5 - Kostnader vid hantering av material (Larsson et al. 2008, s.21). 
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Figur 3.6 Samordningsstrategier för distribution (Ekerlund & Stuhrmann 2003, s. 25). 

3.5 Strategier för samordning av materialflöde 
Samordning är en samarbetsform som sker mellan två eller fler parter där man 
tidsmässigt och organisatoriskt ordnar aktiviteter eller uppgifter (Delsenius 
2009). ”Samordning kan sägas vara strukturen som möjliggör samarbete, dvs. 
en överenskommelse om rutiner som definierar vilka delar samarbetet gäller 
samt hur, när och var samarbetet ska ske” (Sveriges Kommuner och Landsting 
2016).  
 
Samordning kan emellertid ske på olika sätt på en byggarbetsplats, både 
ansvars- och hanteringsmässigt. Entreprenören kan ha alltifrån ett komplett 
ansvar för utförandet till att ha ett underlag från byggherren där specificerade 
krav gällande hantering av olika moment i entreprenaden finns, däribland 
logistiskt (Delsenius 2009). Det är däremot många gånger så att aktörerna 
enskilt sköter sin försörjning av material utan en gemensam samordning och 
utan att hänsyn tas till övriga aktörer och deras aktiviteter (Rudberg 2015). I 
ett  
decentraliserat eller enskilt system är det upp till varje byggande aktör att 
ansvara för att sin egen strategi blir så effektiv som möjligt, dvs. att 
suboptimera (Lindh 2002).  
 
I figur 3.6 visas olika typer av strategier för att samordna distribuering av 
material där fokus ligger på samlastning och därigenom minska antalet 
leveranser. Vilken typ som är mest lämplig beror på vilka förutsättningar som 
finns för materialflödet (Ekerlund & Stuhrmann 2003). 

Någon av följande strategier används oftast vid distribution (Lindh 2002): 
• Direktdistribution från leverantör till byggarbetsplats. 
• Lagring via ett centralt eller decentralt lager hos distributör. 

Fördelarna med direktleverans är en minskad kostnad för en mellanhand och 
att leveranstiden kan kortas. Nackdelen när ett centrallager tas bort är en ökad 
risk för högre transportkostnad när fyllnadsgraden i lastbilar minskar. 
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Direktdistribution är lämpligt när volymen är tillräcklig för att fylla lastbilar 
(Ibid). 
 
3.5.1 Logistikansvarig 
Logistikproblem som uppkommer på byggarbetsplatser har ofta sitt ursprung i 
att logistikfrågan faller mellan olika ansvarsområden. Detta leder till att ingen 
tar ansvarar för frågor gällande logistiken och att anställda samt leverantörer 
inte har någon att vända sig till rörande frågorna (Boverket 2009).  
 
En logistikansvarig är den som bär ansvar för genomförandet av samordnade 
händelser och koordinerar uppgifter som ska verkställas. Med inrättandet av 
en logistikansvarig skapas en helhetssyn över byggets alla flöden och via 
samordning av alla aktörers aktiviteter bidrar till effektivisering där 
kostsamma störningar kan förebyggas. Genom att synkronisera 
leveransplanering med produktion erhålls större leveransprecision vilket gör 
ökad produktivitet och minskad lagring på byggarbetsplatsen möjlig (Wallén 
2013). Samordning kan ske via samordningsmöten som logistikansvarig håller 
i där protokoll skickas ut om vad som bestämts och därefter ska efterföljas 
(Boverket 2009). 
 
3.5.2 Tredjepartslogistik 
Företag som anlitas av en byggherre eller entreprenör för att utföra olika 
logistiktjänster kallas för tredjepartslogistikföretag eller 3PL-företag. En 
tredjepartslösning är aktuell för att effektivisera materialhanteringen på 
byggarbetsplatser (Lindgren & Ottosson 2008). 3PL finns i flera olika 
varianter (se figur 3.7) och kan inkludera tjänster inom transport, 
lagerhantering, terminalisering (exempelvis hantera, ompaketera och 
distribuera material), inbärning av material efter arbetstid, värdeskapande 
aktiviteter (t.ex. förmontering av material), informationsrelaterade aktiviteter 
såsom leveransplanering, avfallshantering etc. (Linköpings Universitet u.å.). 
En totalkostnadsanalys kan användas för att avgöra vilken 3PL-tjänst som 
lönar sig bäst i det aktuella projektet (Lindgren & Ottosson 2008).  

Figur 3.7 – Olika tjänster inom en tredjepartslogistik 
(Rudberg 2015, s.63).  
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Figur 3.8 Princip för terminalanvändning (Lundesjo 2011, s.1). 

(1) 

(2) (3) 

(4) 

 
3.5.3 Terminalanvändning 
I ett samordnat centralt styrt distributionsnätverk tas beslut som gäller för hela 
nätverket. Man vill åstadkomma en minimerad totalkostnad och samtidigt 
klara de byggande aktörernas servicevillkor. Ett centraliserat system kräver att 
varje enhet har tillgång till den totala informationen. Detta är ofta inte fallet 
och det krävs att informationssystem moderniseras vilket i sin tur kräver att 
alla aktörer i flödeskedjan enas och samarbetar (Lindh 2002). 
 
I städer där komplexa stadsförnyelseprojekt utvecklas kan användandet av en 
logistikterminal vara den mest lönsamma lösningen. Meningen med 
användningen av en logistikterminal är att korttidslagra viss typ byggmaterial 
och distribuera ut rätt kvantitet i rätt tid, dvs. just-in-time (Lundesjo 2011). 
Beroende på vilken typ av byggteknik som används går olika många 
leveranser via terminalen. Grundtanken illustreras enligt figur 3.8 där 
stommaterial, t.ex. prefabricerade element, och fullastade bilar (1) går direkt 
ut på byggarbetsplatsen medan stomkompletterande material (2), såsom gips 
och isolering, samt installationer och inredning lagras och distribueras (3) 
vidare till byggarbetsplatsen via terminalen med tillhörande slingbilar när 
entreprenören bokar leverans. På tillbakavägen kan slingbilarna transportera 
eventuellt överblivet material som antingen går tillbaka till terminalen eller 
slängs på en avfallsstation (4) (Lundesjo 2011). 
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En bygglogistikterminal är en avancerad samordningslösning och innebär en 
kostnad för de byggande aktörer som är anslutna, dock förväntas kostnaderna 
återbetala sig med de fördelar som terminalen kan bidra till (Lundesjo 2011): 
 
• Reducering av totala antalet transporter till och från byggarbetsplatsen och 

färre stora fordon på området och i innerstaden.	
• Högre leveransprecision till arbetsplatsen.	
• En terminal kan utformas så den stödjer flera olika projekt samtidigt.	
• Ökad produktivitet som följd av mindre ställtid för yrkesarbetare. 	
• Minskat avfall på grund av reducerat skadat material.	
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 Fallstudie – Oceanpiren, H+ 4

I detta kapitel utgörs innehållet av författarnas egna observationer, 
information från litteratur och muntliga diskussioner med insatta personer i 
projektet som tillsammans redogör omfattningen av Oceanpiren och vilka 
förutsättningar som råder. Vidare redovisas kvalitativt resultat från intervjuer 
med byggherrar som vunnit markanvisningsavtal för de olika byggkvarteren 
samt en mindre kompletterande undersökning. 
 

4.1 Omfattning H+ och Oceanpiren 
H+ är Helsingborgs och ett av Sveriges största stadsförnyelseprojekt som är en 
vision om hur Helsingborg ska utvecklas till en tät och attraktiv innerstad med 
integrerade stadsdelar. Stora delar av södra Helsingborg ska omvandlas där 
gamla hamn- och industriområden ska förnyas till stadsdelar med bl.a. 
bostäder, kontor och affärer (se figur 4.1). Ett blågrönt stråk planeras för att 
binda ihop stadsdelarna och bli en ”dynamisk plats där morgondagens 
Öresundsbor vill arbeta, bo, studera och tillbringa sin lediga tid” (Helsingborg 
Stad 2011, s. 6). År 2035 ska det finnas 5000-6000 nya bostäder vilket innebär 
att de nya stadsdelarna kommer att erbjuda plats för ca 11 000 nya invånare i 
staden (Helsingborg Stad 2011). 

Oceanpiren  

Figur 4.1 – Illustration av H+ områdets fyra utvecklingsområden. Oceanpiren 
markeras i det röda området (Helsingborg Stad 2016 b).   
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Oceanpiren är den första etappen i H+ projektet och är belägen vid 
hamninloppet vid Helsingborgs centralstation Knutpunkten. Här ska 320 
bostäder och 30 000 kvadratmeter kontorslokaler byggas på den begränsade 
ytan. Oceanpiren och Knutpunkten planeras att bindas samman med en gång- 
och cykelbro för att utöka kommunikationsvägar till den befintliga staden 
samt att utformning av grönområden, torg samt en kajpromenad finns med i 
planeringen (Helsingborg Stad 2016 c). Byggherrarna på Oceanpiren har blivit 
tilldelade mark efter att har vunnit en markanvisningstävling som innebär att 
de har option att bygga på området. Innan det får bebyggas måste ett 
marköverlåtelseavtal skrivas mellan kommunen och byggherrarna vilket är en 
process som stundar framöver. Byggstart för byggherrarna i etappen är 
beräknat till hösten 2017 och för tillfället befinner man sig i ett skede där 
diskussioner vid byggherremöten har inletts om bl.a. hur de logistiska 
utmaningarna i produktionen ska bemötas. Hur bygglogistiken ska bedrivas är 
en viktig del i planeringen med tanke på de förutsättningar som kommer att 
finnas på byggarbetsplatsen (Landsbo 2016). Dessa utmanande förutsättningar 
beskrivs i det kommande avsnittet 4.3 ”Komplex genomförandeprocess”. 
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4.2 Byggherrar 
Oceanpiren involverar nio byggherrar som bygger både bostäder och 
kontorslokaler. Majoriteten av byggherrarna upphandlar entreprenörer för 
utförandet och ett fåtal bygger själva. De nio olika byggherrarna presenteras 
nedan med respektive tilldelade byggkvarter som visas överskådligt i figur 
4.2.   
 

	  

Figur 4.3 – Byggherrarnas tomtindelning på Oceanpiren (Helsingborgs Stad 2016) 

A B 

C 

1a 

1b 

2a 

2b 

3a 

3b 

4a 

4b 

Bostäder: 
• K-fastigheter (1a). 
• Midroc Property Development (1b). 
• Sundprojektet (2a). 
• Tage & Söner (2b). 
• Riksbyggen (3a). 
• Serneke (3b). 
• Magnolia (4a & 4b). 

Kontorsbyggnader: 
• Midroc Property Development (A). 
• Wihlborgs (B). 
• Norrporten (C). 

 

Figur 4.2 – Illustration över framtida Oceanpiren med byggherrarnas kvartersindelning på 
Oceanpiren (Helsingborg Stad 2016 d). 

N 
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4.3 Komplex genomförandeprocess  
Eftersom tidsplanen för genomförandet inte är låst för någon byggherre i 
dagsläget gör författarna ett antagande i fallstudien att inte alla byggherrar 
nödvändigtvis börjar bygga samtidigt men att de någon gång under en viss tid 
i projektet kommer att bygga samtidigt. Ju fler byggherrar som aktivt bygger 
på arbetsplatsen desto intensivare blir aktivitetsnivån att ta hänsyn till vilket 
innebär att de logistiska utmaningar som redan präglar Oceanpiren blir ännu 
mer komplexa (Landsbo 2016).    
 
De geografiska förutsättningarna på Oceanpiren präglas framförallt av att 
området omges av vatten i tre väderstreck och att det endast finns en väg in 
och ut. Piren är ca 130 meter bred och 240 m lång vilket innebär att utrymmet 
för genomförandet är begränsat och likaså framkomligheten på 
byggarbetsplatsen (Helsingborg Stad 2016 e). Det begränsade utrymmet är en 
vanlig förutsättning i stadsförnyelseprojekt som medför flera utmaningar i 
produktionen. Exempelvis finns få ytor utanför kvartersgränserna på 
Oceanpiren som inte går att använda till annat än transport till och från 
byggarbetsplatserna och därför är det viktigt att dessa inte blockeras så att 
goda förutsättningar skapas för att kunna uppnå ett effektivare materialflöde 
och byggproduktion. Av den anledningen är det viktigt att se till möjligheterna 
för rundkörning inne på området för större transporter, lastbilar med släp på 24 
meter, då backande fordon på en redan ansträngd yta kan bidra till störningar i 
flödet. I figur 4.3 visas vilket utrymme som krävs för större lastbilar att vända. 
Om varken rundkörning eller vändning är möjligt på Oceanpiren måste 
alternativa lösningar utredas, såsom transport med mindre fordon, vilket kan 
innebära att särskilda logistiklösningar måste till (Landsbo 2016). 
 
 
 
  

Figur 4.3 – Utrymmeskrav för rundkörning med fordon max 25,25 meter långa (Arnudd & 
Hamrin u.å., sid. 2). 
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Oceanpiren kommer under etappens framfart att delas från fastlandet genom 
att skapa en kanal längs med den södra kortsidan som redan är bestämt i 
Helsingborgs Stad planering, se anteckning ”K” i figur 4.2. När detta kommer 
att ske är dock inte fastställt men kan bli ett bidrag till den redan komplexa 
byggproduktionen eftersom en ytterligare aktiv aktör involveras (Landsbo 
2016).    
 
Stadsförnyelseprojekt medför mer komplexa planerings- och 
genomförandeprocesser än vid byggande på orörd mark eftersom större 
hänsyn måste tas till en omkringliggande och levande stadsmiljö med flera 
verksamheter och intensiv trafik. Planområdet runt Oceanpiren är mycket 
komplext och präglas idag av hamnverksamhet, färjetrafik, ett 
universitetsområde och övriga verksamheter. T.ex. finns det en vältrafikerad 
Europaväg som utgör vägen in till Oceanpiren och in- och utfart till färjorna 
och bildar en möjlig flaskhals till dessa verksamheter. Detta kan betraktas som 
en uppenbar risk för störningar och framkomlighetsproblem för både aktörer 
på Oceanpiren och färjeresenärer. Allteftersom de olika kvarteren blir 
färdigställda kommer även bosatta och de som arbetar i kontorsbyggnaderna 
att påverkas av trängsel från byggtrafik och produktion. Här gäller det att 
planera så att både vardaglig och byggverksamhet kan fungera på ett 
godtagbart sätt (Landsbo 2016). En komplex aspekt att väva in i detta 
sammanhang är att se till att produktionen på Oceanpiren inte utsätter de 
människor som rör sig i anslutning till byggkvarteren för någon fara.  
 
I miljökonsekvensbeskrivningen som upprättats av Helsingborg Stad redovisas 
en rad konsekvenser som kan innebära betydande miljöpåverkan, t.ex. buller, 
luftföroreningar, risk för olycka och stigande havsnivåer. Buller är ett område 
som särskilt beaktats vid utformandet av detaljplanen, då Knutpunkten med 
sin hamnverksamhet ligger precis intill Oceanpiren. För att klara av 
bullernivåerna för bostäderna måste byggandet av kontorsbyggnaderna 
påbörjas först och då verka som ett bullerskydd för bostäderna. 
Kontorsbyggnadens skydd mot hamnverksamhetens buller är inte aktuell för 
byggkvarter 3 som inte har samma bullerkrav som övriga (se figur 4.2). 
 
Som kommun har man låtit byggherrarna själva diskutera bygglogistiken och 
materialflödet i det tidiga skede projektet nu befinner sig i. Det finns för 
nuvarande ingen specifik extern logistikansvarig insatt i projektet som 
tillsammans med byggherrarna och staden diskuterar dessa aspekter. Däremot 
har man i perioder kallat till s.k. byggherremöten där bygglogistik-ämnet 
berörts (Ibid). Värt att lyfta fram är att det alltså inte finns något 
samordningskrav som byggherrarna varken har erhållit eller ställt på sig själva 
i detta skede (Ibid).  
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På området som ligger i direkt anslutning till Oceanpirens yta finns ett 
befintligt hamnmagasin, se anteckning ”H” i figur 4.2 som kommunen tänkt 
bevara. För denna lokal finns där ännu ingen färdig planering för vilken 
verksamhet som ska finnas i den eller när den ska tas i bruk (Ibid). 
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4.4 Empiri - Intervjuer  
Det kvalitativa resultat som erhållits från intervjuer med byggherrarna på 
Oceanpiren är baserat på ett frågeformulär som finns tillgängligt under bilaga 
1. Intervjufrågorna är utarbetade från den teori som har behandlats i 
litteraturstudien. Av Oceanpirens nio byggherrar är det sju stycken som har 
medverkat i intervjuerna. Majoriteten av intervjuerna har genomförts på 
byggherrarnas kontor medan någon enstaka byggherre har valt att besvara 
intervjufrågorna via skrift och e-post. Intervjuernas resultat redovisas indelat 
efter område, där byggherrarnas svar sammanfattas i en löpande text.   
 
4.4.1 Svar från byggherrarna 
Hur en bra och effektiv logistik bedrivs inne på en byggarbetsplats är en fråga 
som väcker många idéer hos byggherrarna där flera av svaren har 
gemensamma nämnare. Gemensamt för alla byggherrar är att man anser det 
som viktigt i ett tidigt skede att ha en väl utförd planering av de aspekter som 
berör logistikarbetet, att det finns regelbundna samordningsmöten mellan 
byggherrar och entreprenörer samt att leveranser av material anländer just-in-
time. Samtliga byggherrar anser det som viktigt att man som byggherre och 
entreprenör är införstådd med vilka förutsättningar som råder på den aktuella 
byggarbetsplatsen och att kunna planera utifrån dessa i de tidiga skedena av 
byggprocessen. Uppföljning av det logistikarbete som sedan omsätts i 
produktionsprocessen är en väldigt viktig del för att kunna uppnå effektivitet 
anser majoriteten av byggherrarna. 
 
Med samordningsmöten menar byggherrarna att det finns stora möjligheter att 
effektivisera logistikarbetet i byggprojekt där flera byggande aktörer är aktiva 
samtidigt, eftersom dessa möten skapar tillfällen för byggherrar, entreprenörer 
samt underentreprenörer att kommunicera och överföra information till 
varandra gällande logistik. Byggherrarna menar att informationsöverföringen 
förebygger i många fall flera risker som skapar ineffektivitet i produktionen. 
Tidsplanering för materialleveranser och förändringar i 
produktionsplaneringen som kan medföra störningar för andra aktörer på 
arbetsplatsen är två exempel på ämnen som byggherrarna gemensamt tycker är 
viktiga att ta upp vid dessa möten. 
 
Ett par byggherrar går mer konkret in på hur ett materialflöde ska bedrivas, 
vilket dem anser är centralt i bygglogistiken. Här värdesätter byggherrarna 
kontinuerliga flöden av material utan stopp och störningar som annars är 
vanliga förekommande effekter. Detta är mycket på grund av att man inte tar 
hänsyn till de rådande förutsättningar som finns på arbetsplatsen, t.ex. 
geografin och att det finns ett flertalet byggande aktörer aktiva på samma 
arbetsplatsytor. Samtidigt utvecklar dessa byggherrar i diskussionen kring 
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bedrivandet av materialflöde och kopplar specifikt till just-in-time konceptet 
där de förklarar hur viktigt det är att få in materialet så fort som möjligt i 
produktionen.  
 
4.4.1.1 Oceanpiren 
Samtliga byggherrar förklarar vilka aspekter som är viktiga gällande 
logistikfrågor just på Oceanpiren, där de tydligt uttrycker att samordning av 
materialflödet i någon form verkligen behövs för att undvika en kaotisk 
byggarbetsplats och att kunna behärska de försvårade förutsättningar som 
råder. Majoriteten av byggherrarna vill att man tillsammans med Helsingborg 
Stad ska diskutera potentiella lösningar angående samordningen av 
materialflödet. Samtliga menar också att en oberoende samordningsansvarig 
med mandat borde finnas i produktionen för att koordinera in- och utflöden av 
material.  
 
Att Oceanpiren endast har en väg in och en väg ut ser samtliga byggherrar 
som en väldigt stor utmaning för att få materialflödet att flyta problemfritt. 
Därför anser dem att det är viktigt att transportvägarna och de allmänna ytorna 
är öppna så mycket som möjligt för att framkomligheten inom byggområdet 
ska fungera.  
 
Några viktiga aspekter som tagits upp av byggherrarna gällande materialflödet 
är: 
• Att införa en ”checkpoint”, som verkar som en kontrollstation, med en 

samordningsperson som koordinerar flödet av material in och ut från 
byggarbetsplatsen. Denna tanke kopplar några byggherrar till ett 
slottidssystem som användes vid MKBs byggande av ”kvarter Svante” i 
Malmö. En byggherre utvecklar idén om ”checkpointen” och föreslår att en 
mottagningsstation utanför området hade kunnat finnas i anslutning till 
denna ”checkpoint” för mottagning av material som anländer och som 
sedan distribueras vidare i mindre mängder. Byggherren menar att 
materialet skulle kunna samlastas i denna mottagningsstation och levereras 
till ett större antal byggherrar på samma distributionsresa. 

• En annan byggherre anser att det ska finnas möjlighet till rundkörning eller 
att lastbilarna ska kunna vända för att slippa backande bilar inne på området 
för att öka t.ex. framkomligheten och därmed effektiviteten. 

• Däremot är en annan byggherre inne på att det skulle vara omöjligt att låta 
leverantörer med större lastbilar köra in på området och lossa material vid 
respektive byggkvarter eftersom detta skulle resultera i kaos och skapa 
störningar i produktionen.  
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• Någon byggherre anser att det skulle vara värt att undersöka om 
byggherrarna på ett samordnat sätt kunde planera byggtiderna för varje 
byggkvarter som skulle möjliggöra att byggetapperna avlöste varandra. På 
så sätt menar byggherren att man kunde utnyttja andra byggherrars ytor för 
att sköta flödet och hanteringen av material bättre och reducera de trånga 
förutsättningarna.  

 
Byggherrarna beskriver vidare vilken inställning de har till att samordna själva 
byggarbetsplatsen ur olika avseenden. En majoritet av byggherrarna är 
positiva till en gemensam APD-plan, som uppdateras löpande, för 
gemensamma området samt att man har en APD-plan för respektive 
byggkvarter. En byggherre är mer skeptisk till detta men ser att det kan finnas 
ett syfte beroende på vad de gemensamma ytorna ska användas till, medan en 
annan tror att det kan effektivisera materialflödet.  
 
En gemensam byggnad för platsledning för att öka kommunikationen mellan 
byggherrarna anser majoriteten är en bra idé men kan bli svårt i praktiken då 
varje enskild platsledning måste vara i nära anslutning till respektive 
arbetsplats eftersom ”platsledningen vill vara där personalen är”. 
 
En gemensam miljöstation ser byggherrarna överlag positivt på, men där 
flertalet vill ha kontroll över hur mycket avfall man själv slänger. Flera av 
byggherrarna menar att det skulle vara effektivt att använda mindre containrar 
på varje arbetsplatsområde som en extern avfallskonsult sedan tömmer i en 
gemensam miljöstation i närhet till området. Därifrån kan det hämtas och 
transporteras till deponi. Detta var något som fungerade bra på Bo01 menar en 
av byggherrarna. En annan föreslår att avfallshantering kan ske utanför normal 
arbetstid och exempelvis tömma våning för våning på kvällstid. 
 
4.4.1.2 Terminalanvändning 
Huruvida en samordning skulle kunna ske med en gemensam terminal är en 
majoritet av byggherrarna i grunden överens och övertygade om att direkta 
leveranser till arbetsplatsen med just-in-time konceptet är det bästa sättet för 
ett effektivt materialflöde. Byggherrarna uttrycker samtidigt att mellanlagring 
utgör en kostnad man helst vill undvika.  
 
Meningarna går isär i frågan om en gemensam terminal är värd att investera i. 
Ett par byggherrar tycker att en terminallösning skapar en mellanlagring man 
dessutom ska betala för och att det istället är mer värt att leverantören får 
vänta på en uppställningsplats än att bekosta terminalanvändning. En av 
byggherrarna utvecklar denna synpunkt genom att föreslå att man istället ska 
ha en individuell yta i anslutning till området. Denna yta ska skapa möjlighet 
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till att lossa och lagra material som sedan vid behov distribueras vidare in på 
byggarbetsplatsen. 
 
En del byggherrar är positiva till användandet av en terminal och ser det som 
en möjlighet att tillämpa just-in-time-leveranser från terminalen in på 
arbetsplatsen för att få ett kontrollerat flöde. Går det inte att förvara material 
på arbetsplatsen ser dessa byggherrar terminallösningen som det lämpligaste 
alternativet för ett effektivt materialflöde. Vidare tror man att det blir en 
kaosartad miljö kring in- och utfarten och att produktionsstopp inte är omöjligt 
om man inte har ett kontrollerat materialflödet. Detta kan leda till att bygget 
inte står klart i tid och vitesklausuler måste lösas ut.  
 
Några av byggherrarna är tveksamma om en terminallösning är värt att 
investera i och att kostnaden för denna måste ställas mot att få leveranser från 
leverantörer i just-in-time med mindre transporter. De anser samtidigt att en 
terminal inte ska användas om man verkligen inte är i behov av det, men som 
ett alternativ ska det inte förkastas innan man vet vilket som är mest lönsamt. 
Byggherrarna som är tveksamma uttrycker dock att om ”alla bygger samtidigt 
kan det vara aktuellt” med en gemensam terminal. 
 
4.4.1.3 Samordning av materialflöde 
Byggherrarna får därefter förklara vilka erfarenheter de har från andra projekt 
gällande samordning av materialflödet. Några byggherrar har erfarenheter från 
olika projekt i Malmö, framförallt från Bo01 men även andra projekt i Västra 
Hamnen, medan flera av byggherrarna inte direkt har någon erfarenhet av 
liknande projekt.  
 
Byggherrarna som medverkade i Bo01 upplevde att det fanns stora problem 
med samordningen av materialflödet främst på grund av att det endast fanns 
en infartsväg och att alla entreprenörer byggde samtidigt. Man hade ett pressat 
tidsschema eftersom alla skulle vara klara till ett fastställt datum då bomässan 
startade. I projektet fanns flera störningar och stopp i materialflödet vilket 
skapade ineffektivitet i produktionen för samtliga. Byggherrarna återberättar 
att ett slottidssystem infördes i ett försök att organisera flödet men resulterade 
med att det inte fungerade fullt ut då det skulle behövts större tidsmarginaler i 
systemet för att undvika krockar. 
 
En byggherre tar upp etappen Flaggskeppet i Västra Hamnen som ett lyckat 
exempel där en fungerande samordning av materialflödet bedrevs. Här berättar 
byggherren att det var kommunen som ansvarade för styrningen av 
materialflödet och att förutsättningarna var annorlunda jämfört med Bo01 då 
det fanns flera in- och utfartsvägar.  
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På frågan om hur de bedömer ett samordnat materialflöde kontra att enskilt 
sköta flödet på Oceanpiren beskriver en byggherre att enskilt bedriva 
materialflödet var för sig skulle resultera i kaos, vilket genomsyrar samtliga 
byggherrars svar på denna fråga. Med tanke på förutsättningarna som finns 
anser byggherrarna att det hade skapats en ”trafikinfarkt” med alla 
inkommande transporter och att en flaskhals hade bildats vid infarten till 
området om materialflödet hanteras var för sig. Byggherrarna lyfter fram att 
detta hade resulterat i färre just-in-time leveranser samt flera 
produktionsstörningar som tillsammans hade inneburit större kostnader än om 
man hade haft någon sorts samordning av materialflödet. Byggherrarna anser 
därför att behovet av samordnat materialflödet är stort och skulle leda till att 
t.ex. fler leveranser just-in-time och skapa bättre förutsättningar för ett 
kontinuerligt flöde av transporter. Samtliga byggherrar bedömer att en extern 
samordnare med helikopterperspektiv som koordinerar flödena behövs och 
skulle innebära ett effektivare flöde av material med mindre störningar. 
 
Det finns flera vinster som sparar både tid och pengar med att planera 
samordningen av materialflödet i de tidiga skedena av projektet menar flera 
byggherrar. En vinst som tas upp är att den icke-värdeskapande tiden 
reduceras vilket i sin tur innebär mindre kostnader och bättre förutsättningar 
för att kunna hålla tidsplaneringen. I samordningen av materialflödet bidrar 
man till färre transporter inne på arbetsplatsområdet och är något som 
byggherrarna ser som en stor vinst, ur ett ekonomiskt, miljömässigt och 
arbetsmiljömässigt perspektiv. En byggherre går in på hur aktuellt det är idag 
att framstå som miljövänliga och där kan man med samordnade transporter 
och ett slottidssystem skapa bra förutsättningar för att uppnå olika miljömål 
och miljöcertifieringar. 
 
Byggherrarna förklarar därefter vilka kostnader som de anser är relaterade till 
materialhantering på byggarbetsplatsen. Mellanlagring på arbetsplatsen tas 
upp av samtliga byggherrar som en återkommande kostnad inom 
byggproduktion. Mellanlagring kan uppstå om inköp och byggarbetsplats inte 
stämt av tidsjusteringar, vilket kan leda till att material levereras lång tid innan 
det används påvisar någon. Materialhantering är en bidragande faktor till en 
ökad icke-värdeskapande tid på arbetsplatsen menar några och varje 
mellanlagring ökar risken för skadat material och personal. Försenas bilarna 
av köer in till arbetsplatsen kommer det kosta stora pengar. ”Bristen på 
logistik kostar mycket pengar” uttrycker någon. Ett par av byggherrarna som 
inte själva är entreprenörer tar upp att logistikkostnader ligger på 
entreprenörssidan, men att man i upphandlingen kan styra hur logistiken skall 
skötas. 
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Byggherrarna har olika erfarenheter gällande störningar i produktionen som 
berott på hinder i materialflödet. Några byggherrar menar att detta händer i 
princip i alla projekt medan vissa säger att störningar som berott på hinder i 
materialflödet inte är så förekommande. Här menar byggherrarna att 
skillnaden ligger i hur välplanerat projektet är. 
  
De olika erfarenheter som tas upp är:  
• Skador på material som uppkommit på arbetsplatsen på grund av bristande 

materialhantering vilket har lett till att nya beställningar har varit tvungna 
att göras som medfört förseningar i tidsplaneringen. 

• Material som inte kommit i tid kan innebära störningar och rockader i 
produktionens tidsplanering. 

• Tidspress som har lett till ”djungelns lag” bland entreprenörer och resulterat 
i ett oorganiserat materialflöde. Här tar flera byggherrar upp Bo01 som ett 
exempel. 

Därpå diskuteras om byggherrarna själva har någon som arbetar med 
logistikfrågor kring Oceanpiren. Huvuddelen av byggherrarna medger att de 
inte har någon logistikansvarig på företaget som jobbar med Oceanpiren utan 
överlåter logistikarbetet till en upphandlad entreprenör. Flertalet av dessa har 
dock uppfattningen att logistiken är viktigt att ta upp i ett tidigt skede och 
menar att det finns möjligheter i entreprenörsupphandlingen att styra sättet hur 
bygglogistik ska bedrivas i produktionen baserat på de rådande förutsättningar 
som finns på arbetsplatsen. En byggherre som själv ansvarar för entreprenaden 
på Oceanpiren förklarar att denne alltid planerar materialflödet i ett tidigt 
skede och har en organisation som behandlar de aktuella logistikfrågorna som 
uppkommer. 
 
4.4.1.4 Tredjepartslogistik 
Ingen byggherre har någon direkt erfarenhet av att utnyttja ett 
tredjepartslogistikföretag, 3PL-företag. Några ser det som en ren utgift och att 
det förmodligen inte är lönsamt. Däremot ser vissa det som att det kan finnas 
värde att investera i en sådan extern tjänst om flera byggherrar bygger i ett och 
samma projekt samtidigt just för att underlätta ett effektivare materialflöde. 
 
Ett par byggherrar tror att en 3PL-tjänst kan vara betydelsefull på Oceanpiren 
och minska förseningar i produktionen men att man får genomföra en djupare 
utredning om hur stora kostnaderna är i förhållande till vinster man får av 
tjänsten. Vid beslut att en avlastningsplats utanför arbetsområdet införs krävs 
det en extern tjänst som kör in materialet hävdar några av byggherrarna. De 
flesta tror däremot att det räcker med en samordningsansvarig för att sköta 
flödet av transporter och att behovet av en 3PL-tjänst inte är tillräckligt stort. 
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4.4.1.5 Kommunens roll 
Majoriteten av byggherrarna berättar att logistik har diskuterats vid de 
byggherremöten som varit men där inga konkreta beslut har tagits. Däremot 
har flera inlett kontakt med sina grannar på respektive kvarter, men 
huvudsakligen inte gällande logistik. 
 
Byggherrarna får därefter förklara vilket ansvar de vill att kommunen ska ta i 
logistikfrågan på Oceanpiren. Här är byggherrarna eniga i att Helsingborg 
Stad borde spela en stor roll för samordningen av logistiken. Framförallt vill 
man att kommunen tar initiativ till att en samordningsansvarig finns tillgänglig 
i projektet. Denne anser byggherrarna ska vara en oberoende person med 
mandat att styra materialflödet. Eftersom kommunen säljer den mark som 
byggherrarna ska bygga på känner några av dem att kommunen har ett ansvar 
att ordna framkomlighet och samordning. Byggherrarna ser också att det finns 
närliggande intressen som kommunen borde beaktas och ta hänsyn till, 
exempelvis färjetrafiken i Öresund, Campus Helsingborg och 
omkringliggande företag. Majoriteten av byggherrarna är villiga att dela 
kostnaden för att en samordningsansvarig tillsätts och fungerar som en 
”flygledare” som koordinerar materialflödet på Oceanpiren samt att 
kommunen initierar och driver denna process. 
 
Om kommunen borde ha krav på samordning i förfrågningsunderlaget 
uttrycker byggherrarna delade meningar där några tycker att ett krav på 
samordningen av materialflödet mellan byggherrarna bör vara med i 
marköverlåtelseavtalet så att involverade aktörer jobbar utifrån samma 
förutsättningar och spelregler. På så sätt kan störningar och ineffektivitet i 
produktionen undvikas. Dock anser några att det kan vara svårt för kommunen 
att ställa ett sådant samordningskrav i förfrågningsunderlaget. Någon 
byggherre förespråkar att ”det räcker” att man inom byggherregruppen istället 
i de tidiga skedena och genom hela produktionsprocessen aktivt 
kommunicerar och arbetar med alla frågor relaterat till materialflödet. 
 
Några byggherrar tycker att det borde finnas riktlinjer för när produktion ska 
ha startat och ett slutdatum för färdigställandet. Däremot tror ett par andra 
byggherrar att dessa riktlinjer är svåra att sätta krav på eftersom man som 
byggherre inte alltid själv styr när det går att börja bygga, utan att även 
marknaden spelar in.  
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4.4.2 Komplement till intervjuer  
Som ett komplement i insamlandet av underlag för att påvisa byggherrarnas 
prioritering av arbetet med materialflödet på Oceanpiren samt hur deras 
inställning är till att samordna materialflödesarbetet med varandra 
genomfördes en distinkt och kort undersökning. I denna fick byggherrarna 
besvara två frågor genom att uttrycka sina svar utifrån en skala på ett till fem, 
där ett och fem representerar lågt respektive högt. De erhållna svaren 
sammanställs i diagram 4.1 och diagram 4.2 och utgör en mindre 
undersökning i fallstudiens datainsamling.  
 
  

Diagram 4.1 – Byggherrarnas resultat om hur hög prioriteringen av 
arbetet med materialflödet är på Oceanpiren. 
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Diagram 4.2 – Byggherrarnas resultat om hur lönsamt 
samordningen av materialflödet med varandra skulle vara 
på Oceanpiren. 
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 Komplexa stadsförnyelseprojekt - Referensprojekt 5

I detta kapitel redogörs omfattningen av två större referensprojekt som 
representerar komplexa stadsförnyelseprojekt. Vidare presenteras erhållen 
kvalitativ data från intervjuer med personer som medverkade i projekten.  
Innehållet i detta kapitel ska bidra till det underlag som författarna behöver 
för att bemöta de ställda problemformuleringarna. 
 
Komplext byggprojekt kännetecknas framförallt av en byggarbetsplats med 
begränsad yta i närhet av befintlig bebyggelse, ofta med krav och 
påtryckningar från samhällets berörda verksamhet. Projekten involverar 
många gånger ett större antal inblandade parter, alltifrån byggherrar till 
entreprenörer och konsulter (Bennewitz 2015). Lossning, ankomstkontroll och 
lagring av material ställer krav på specialanpassade lösningar som beror på 
byggnationsplatsens geografiska läge och utseende (Rudberg 2012).  
 
Nedan redogörs två referensprojekt som tillsammans kommer att spegla de 
komplexa förutsättningar som är karaktäristika för stadsförnyelseprojekt. 
Referensprojektens omfattning skiljer sig från varandra vad gäller hur 
samordningen av materialflödet genomfördes och vilka resultat som 
uppnåddes. En belysning av utmaningarna som präglar projekten, tillsammans 
med intervjuer i empiridelen, bidrar till underlag för planeringen om hur 
materialflödet kan organiseras på Oceanpiren i H+ projektet och om vad som 
är viktigt att lyfta fram vid genomförandet av stadsutvecklingsprojekt 
generellt.  
 

5.1 Bo01 Malmö - Avslutat projekt  
Från början var det tänkt att bostadsmässan Bo01 skulle ligga utanför Malmös 
innerstad, närmare bestämt i Limhamn, men i samband med att Malmö Stad 
kunde köpa tillbaka mark i Västra Hamnen valde man att förlägga 
bostadsbygget där (Carlsson 2009). 20 byggherrar arbetade i Bo01-området  
som skulle färdigställa sina byggprojekt till bomässans startdatum i maj 2001, 
se figur 5.1 (Malmö Stad u.å.).  
 
Under projektets gång fanns stora problem med materialflödet inne på 
arbetsplatsområdet då infartsvägar blockerades av transporter som anlände till 
platsen utan direktiv och till följd bildades trafikstockning. Aktörerna 
hanterade materialflödet enskilt var för sig (Brisvall & Persson 2000). Det var 
en ansträngd arbetsmiljö att arbeta i både p.g.a. det hårt pressade tidsschemat 
men också för ett redan trångt arbetsplatsområde blev mer överbefolkat till 
följd av logistikproblemen (Wallström u.å). Vad som framförallt orsakade 
problem var att de byggande aktörerna inte var medvetna och förberedda på 
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att dessa problem kunde uppstå. Förmodligen hade problemen kunnat 
förhindras om logistikfrågan varit mer prioriterad och om konkreta lösningar 
tagits fram i ett tidigt skede, exempelvis ett schemalagt leveransschema för att 
minska belastningen när den var som störst (Brisvall & Persson 2000). Ett 
logistikprogram med försök att kontrollera in- och utfart implementerades 
under byggnationstiden för att försöka effektivisera transporterna, men 
fungerade inte fullt ut och man fick klagomål över hur det sköttes (Åberg 
2001).  

 
5.1.1 Empiri – Intervju 
Följande intervju hölls med projektledare (2016-03-17) på bomässan Bo01 
som var den inledande etappen i stadsutvecklingsprojektet Västra Hamnen i 
Malmö år 2001. Som projektledare ansvarade intervjupersonen för 
bygglogistiksamordningen och kontakter med de involverade byggherrarna. 
Intervjun genomfördes via e-post där frågeformuläret som ställdes till 
intervjupersonen finns under bilaga 2. Nedan följer svar från projektledaren. 
 

Figur 5.1 – Illustration över projektet Bo01 
(Malmö Stad u.å., sid. 8). 



 
 

59 

Intervjupersonen anser att materialflödet kompliceras ju fler byggherrar som 
medverkar i ett projekt och att det dels beror på att de olika byggprojekten ofta 
befinner sig i olika faser med annorlunda förutsättningar, vilket innebär är 
vissa aktiviteter som prioriteras av någon byggherre prioriteras inte alls av en 
annan. Vidare anser intervjupersonen att det även beror på alla de leverantörer 
som ska leverera material till flertalet byggherrar vilket oundvikligt påverkar 
t.ex. framkomligheten. Dock anser projektledaren att det finns en generell vilja 
bland flertalet byggherrar i samma projekt att samordna materialflödet på 
byggarbetsplatsen. Här utvecklar han att ansvaret för att driva ett sådant 
samordningsarbete ligger hos byggherrarna och tillägger att dessa även borde 
stå för kostnaderna som följer med tjänsten. 
 
I beskrivningen av förutsättningarna som fanns i Bo01 etappen illustrerar 
intervjupersonen att arbetsplatsområdet begränsades av vattendrag från alla 
fyra väderstreck vilket betydde en väldigt utmanande situation att bedriva ett 
effektivt materialflöde i. Projektledaren lyfter samtidigt fram att det var 
byggherrarna själva som ansvarade för sitt eget flöde av material in och ut från 
arbetsplatsen men att man efter en tid i produktionen tillsatte en gemensam 
utsedd person som hjälpte till i koordineringen av dessa individuella flöden. 
Mer specifikt fördelade den utsedda ”koordinatorn” materialflödet och de 
tillhörande transporter över tid och bestämde vilka körriktningar som var 
lämpligast på arbetsplatsområdet för att undvika störningar i produktionen. 
 
Vad gäller hur materialflödet fungerade under produktionen i Bo01 etappen 
anser intervjupersonen att det var mindre lyckat där en av de främsta 
anledningarna till detta var en pressad tidsplan. Det förtydligas även att det 
heller inte fanns någon planering i de tidiga skedena av byggprocessen som 
grundar sig i att byggherrarna inte var medvetna om vilka ansträngda 
förutsättningar som man stod inför, utan att problemen löstes vid samma 
tillfälle som de uppstod i produktionsskedet. 
 
Intervjupersonen bekräftar att han upplevde störningar under produktionen i 
Bo01 som orsakades av att material inte fanns på rätt plats i rätt tid vilket är en 
aspekt som bidrar till att man inte uppnår en effektivare byggproduktion. 
Vidare understryks det hur viktigt det är med bygglogistik och hur planeringen 
av denna aspekt blir en förutsättning för att kunna bedriva en rationell 
produktion.  
 
Gällande frågan om huruvida det skulle vara lämpligt att bedriva 
materialflödet i projekt med flera byggherrar med hjälp av en logistikterminal 
för mottagning och vidare distribuering av material, anser intervjupersonen att 
det skulle vara lämpligt. Dock tillägger denne att utmaningen med en sådan 
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samordning skulle vara att få alla enskilda entreprenörer att frivilligt samordna 
sig eftersom han tror att det finns ett bristande intresse.  
 

5.2 Norra Djurgårdsstaden Stockholm - Pågående projekt  
Norra Djurgårdsstaden började planeras i början av 2000-talet och omkring 
2030 planeras 12 000 nya bostäder och 35 000 arbetsplatser stå klara (se figur 
5.2). Projektet pågår och är ett av Europas mest omfattande 
stadsförnyelseprojekt och är uppdelat i flera etapper med åtskilliga byggherrar 
på en begränsad yta med en väg in och ut från området (Stockholm Stad 2016 
a). 

Med flera verksamma byggherrar som ska bygga samtidigt är det ännu 
viktigare att logistiken är välplanerad för att få en effektiv byggproduktion.  
I början av projektet upprättade Stockholm Stad ett bygglogistikcenter (BLC) 
för att underlätta leveransmottagning och distribution av material ut till 
byggarbetsplatsen (Stockholm Stad 2016 b). Efter inledande etapper avklarats 
är det nu obligatoriskt att ansluta sig till BLC för att bygga i Norra 
Djurgårdsstaden där avtal skrivs mellan staden och byggherren samt mellan 
byggherre och entreprenören (Stockholm Stad 2016 c). Tanken är att skapa 
lika förutsättningar för alla parter, från byggherre till underentreprenör, och 
förbättra bygglogistiken inne på arbetsplatsområdet. I ett större perspektiv 

Figur 5.2 – Översikt av etapper i Norra Djurgårdsstaden – område Hjorthagen 
(Stockholm Stad 2016 f). 
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syftar BLC till att förbättra kännedom och medvetenhet om bygglogistik och 
kunna föra utvecklingen framåt (Stockholm Stad 2016 d).  
 
BLC:s funktion är att planera materialtransporter inne på området med 
samlastning i rätt mängd i rätt tid och till rätt plats för att på så vis sänka 
antalet transporter. Då inte material får placeras på gemensamma utrymmen 
utanför entreprenörernas verksamhetsytor bidrar logistikcentret till att skydda 
material mot väder, stöld och skador samt även att förhindra 
framkomlighetsproblem och störningar. I ett internt IT-system kan alla som är 
knutna till BLC se sitt lagersaldo, boka slottider och beställa distribution av 
sitt material. Man erbjuder utöver detta ett antal tilläggstjänster såsom 
sortering av avfall och uthyrning av maskiner (Stockholm Stad 2016 b). 
 
Sett över hela året minskade totala antalet leveranserna med 2355 stycken in 
på området, 6,6% av totala antalet, och transporter under sex kubikmeter gods 
minskade med hela 65% tack vare samdistribution med ökad fyllnadsgrad i 
bilarna. I Norra Djurgårdsstaden har man högt ställda mål på att minska 
miljöbelastningen från transporter. Detta kan göras via ökad fyllnadsgrad och 
samdistribution med miljöeffektiva hybridfordon samt en gemensam 
avfallshantering. Med minskat transportflöde ökar framkomligheten i ett redan 
begränsat område (Stockholm Stad 2016 e). 
 
För att möta det ökade antalet leveranser på det begränsade området har en 
”checkpoint” tillsatts, en uppställningsplats där fordon kan stå o vänta på sin 
tid att köra in på byggarbetsplatsen. Detta säkerställer framkomlighet för 
leveranser, allmän trafik och utryckningsfordon i en högre grad (Stockholms 
Stad 2016 b). 
 
5.2.1 Empiri - Intervju  
Nedan presenteras det kvalitativa resultat som sammanställts från intervjun 
med genomförandechefen i det pågående stadutvecklingsprojektet Norra 
Djurgårdsstaden i Stockholm (2016-04-06). Intervjun genomfördes via 
telefonkontakt där författarna utgick från ett frågeformulär som finns bifogat 
under bilaga 3. Nedan följer svar från genomförandechefen. 
 
Intervjupersonen understryker att de logistiska förutsättningarna i 
produktionen är mer komplexa i stadsförnyelseprojekt jämfört med andra 
projekt där man oftast inte ställs inför lika utmanande förhållanden. Samtidigt 
menar denne att ju fler byggherrar eller entreprenörer som aktivt verkar på en 
byggarbetsplats desto mer samordning mellan dessa krävs det för att uppnå en 
fungerande produktion.  
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I diskussionen om vilka utmaningar som är vanliga i stadsförnyelseprojekt 
relaterat till materialflödet på byggarbetsplatsen lyfter intervjupersonen fram 
två huvudsakliga utmaningar: 
 
• Trånga och begränsade arbetsytor vilket innebär begränsad framkomlighet 

för transporter med material. 
• Leveransplaneringen är ofta otillräcklig och innehåller för lite information, 

exempelvis när, hur och var materialet ska levereras på byggarbetsplatsen. 
Allt för ofta uppstår denna glappkontakt mellan entreprenör och leverantör, 
vilket resulterar i förseningar av materialleveranser. 

 
I Norra Djurgårdsstaden ställer Stockholms stad numera ett krav på 
byggherrarna att anslutning till det upprättade bygglogistikcentret (BLC) är 
obligatoriskt. I tidigare etapper har detta varit en valmöjlighet. 
Intervjupersonen förklarar att BLC är ett verktyg som ska verka centralt i detta 
projekt vilket gör att man indirekt stället ett visst minimikrav på ett samordnat 
logistikarbete och att alla inblandande aktörer blir tvungna att tänka på samma 
sätt. Intervjupersonen utvecklar kring byggherrarnas syn på detta krav och 
beskriver att de från en början anser det som komplext och svårt. Detta beror 
dels på att det inte finns någon vilja hos byggherrarna att engagera sig i 
produktionen på något sätt, vilket man ändå blir tvungen att behöva göra 
eftersom man måste föra vidare detta krav i upphandlingen av entreprenören. 
Intervjupersonen utvecklar och menar att byggherrarna känner en komplexitet 
främst hur man i skrift ska formulera kravet i upphandlingsunderlaget, varifrån 
entreprenörerna sedan sätter ett pris på som byggherrarna måste utvärdera. 
Denna rimlighetsbedömning i utvärderingen av de anbud som kommer in med 
de tillhörande kostnaderna för BLC är något som anses som svårt för 
byggherrarna att göra. Dock ser intervjupersonen att de byggherrar som varit 
med i tidigare etapper har tagit med sig erfarenheterna kring denna 
komplexitet till nästkommande etapper och lärt sig att utvärdera omfattningen 
av BLC på ett bättre sätt. 
 
I vidare diskussioner kring hur intervjupersonen ser på byggherrarnas 
inställning till att samordna materialflödet mellan varandra uttrycker denne att 
det till en början fanns en del motståndare till att bedriva ett samordnat 
logistikarbete med ett tillhörande BLC. Genomförandechefen förklarar att 
problemet som då uppstod i de tidigare etapperna var att dem som var duktiga 
och förstod vinsten med samordningen och faktiskt gjorde det, drabbades av 
de som inte ville samordna. Han anser att det är en företagskultur som spelar 
in hos dessa byggherrar som inte ville ha en samordning och att det leder till 
att man inte ser de övriga aktiviteter som utgör hinder för annat arbete på 
arbetsplatsen. Från detta anser den intervjuade hur viktigt det är att det inte 
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finns något som heter frivilligt i frågan gällande samordning av materialflöde 
och logistik i komplexa byggprojekt, utan att det måste finnas tydliga regler 
och krav för hur man ska arbeta, dvs. att etablera en basnivå i projekten. Här 
tillägger han att ”från att ha kollat på Hammarby Sjöstads genomförande av 
logistikarbete förstod man i Norra Djurgårdsstaden att man behövde en 
obligatorisk stämpel på att bedriva logistikarbetet med ett BLC”. I de aktuella 
etapperna ser genomförandechefen därför en klar fördel i att ha en gemensam 
”spelplan” eftersom det gör att alla kan bedriva ett effektivt 
materialflödesarbete med lika spelregler. Vidare tror han som tidigare i 
intervjun att flera byggherrar har börjat inse fördelen med BLC och att de hade 
insett vilket behov det fanns om man inte hade haft det.  
 
Vidare lyfter intervjupersonen fram att Stockholm stad har upprättat en s.k. 
”logistikplan” som ska fungera som ett ramverk för hur logistikarbetet ska 
fungera i projekten i Norra Djurgårdsstaden. Denna plan utgör alltså ett 
underlag för byggherrarna att få ett bättre upphandlingsunderlag vilket 
intervjupersonen menar kan förenkla komplexiteten för dem. I 
”logistikplanen” förklarar intervjupersonen att man ställer krav på 
byggherrarna att i ett tidigt skede ta in entreprenören för att diskutera och 
planera logistiken i det aktuella projektet, helst ett år innan produktionens 
början. Detta krav anser intervjupersonen som väldigt viktigt eftersom det är i 
det tidiga skede som mest påverkan kan göras. 
  
När frågan huruvida ett BLC borde utnyttjas i fler projekt kommer på tal 
betonar intervjupersonen främst vikten av hur viktigt det är att alltid tänka på 
logistik, kanske mestadels i början av ett projekt. Denne menar att det finns 
väldigt mycket resurseffektivitet att göra inom flera områden som redan kan 
identifieras i de tidiga skedena, bland annat i materialhanteringen samt att 
reducera det icke värdeskapande tiden i produktionen. Intervjupersonen 
förklarar att BLC är ett bra sätt att utföra ett projekts logistikarbete, men att 
det måste finnas ett speglande behov av en sådan logistiktjänst för att det ska 
vara lönsamt. I projektet NDS fastslår den intervjuade att arbetet med BLC 
och tillhörande logistikarbetet medför en effektivare produktion men att han 
samtidigt kommenterar att det är svårt att påvisa genom någon specifik 
statistik eftersom det inte finns ett exakt likadant projekt att jämföra med där 
man inte har använt sig av BLC. Här tilläggs det att det därför handlar om 
vilken utsträckning man behöver driva ett sådant BLC anpassat arbetssätt. 
Genomförandechefen anser att man måste tänka i ett större perspektiv och se 
det som viktigare att i ett tidigare skede lägga tid på att analysera de problem 
som är relaterade till logistik och därefter anpassa arbetssättet till dessa istället 
för att upphandla en storskalig tjänst som inte blir lönsam.  
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Istället för att driva ett BLC anser intervjupersonen att ett slottidssystem är en 
väldigt lämplig metod att använda sig i nästan alla byggprojekt oavsett storlek. 
Han menar på att ett slottidssystem skapar möjligheter till att överskådligt 
visualisera flödet av material eftersom man blir medveten om vilka transporter 
man får till arbetsplatsområdet och när dem väntas komma. Han menar även 
att denna koordinering av materialflödet kan förebygga 
framkomlighetsproblem och störningar på byggarbetsplatsen som annars kan 
orsaka kaos i produktionen. Samtidigt drar intervjupersonen en parallell till 
just Norra Djurgårdsstaden där ett slottidssystem är kombinerat med 
uppställningsplatser utanför arbetsområdet som transporter blir hänvisade till 
om dessa inte är behörig att köra in vid just det tillfälle de anländer. På så sätt 
tar man bort risker för framkomlighetsproblem och störningar och lastbilarna 
får invänta nya slottider.   
       
Att det tog tid innan arbetet med BLC började ge goda resultat är även något 
som genomförandechefen tar upp. Närmare bestämt beskriver han år 2013 
som ett inkörningsår där man fick erfara mycket problem med BLC:s grind 
som kontrollerade flödena in och ut från terminalen. Vidare fanns det även 
några mindre inkörningsproblem med de tekniska och organisatoriska 
processerna.  
 
Genomförandechefen anser att genom att utnyttja systemet på rätt sätt finns 
alla möjligheter att uppnå fördelaktiga effekter kopplat till materialflödet så 
som att tillämpa just-in-time konceptet. Alltså menar han att det inte räcker att 
bara ha ett system som öppnar upp för dessa möjligheter utan man måste göra 
rätt saker och på ett rätt sätt för få ut något av det. En vinst som 
intervjupersonen tar som ett exempel är att slöseriet på byggarbetsplatsen 
minskar, där den icke värdeskapande tiden reduceras.  
 
Vinster som finns att hämta från en välplanerat och effektivt materialflöde är 
allmänt känt av byggbranschen anser den intervjuade. Dock upplever han att 
man inte omsätter denna medvetenhet fullt ut i praktiken vilket han tror bidrar 
till varför man inte heller alla gånger uppnår den effektivitet i byggprojekten 
som man har möjlighet till. Varför det är så anser genomförandechefen att det 
möjligtvis kan vara så att en starkt implementerad företagskultur spelar in och 
att man som byggherre inte är intresserad av att medverka i produktionen och 
överlåter därmed bygglogistik ansvaret i en totalentreprenad till entreprenören. 
 
En annan aspekt som den intervjuade tar upp i diskussionen kring varför 
byggherrar inte väljer att försöka satsa på ett system som effektiviserar 
materialflödet och därmed även produktionen är att man som beställare av 
material istället fokuserar på lägsta inköpspris och bara vill få det levererat till 
byggarbetsplatsen. Intervjupersonen menar att man i detta läge inte alltid 
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tänker på de dolda kostnader som gömmer sig bakom detta jämförelsevis låga 
inköpspris som han bedömer hade varit lägre i en tjänst som BLC.  
 
Vidare tar intervjupersonen upp att man på Stockholm stad har tagit ett 
mycket stort ansvar i samordningen av bygglogistiken i NDS projektet. Som 
kommun har man initierat det operativa arbete som BLC drivs av där man har 
kontrakterat ett tredjepartslogistikföretag och ett åkeri för att sköta driften av 
BLC. Dessutom tillägger han att kommunen har tagit fram tillhörande 
datorsystem till BLC och tillhandahållit de tekniska instrument som är en 
förutsättning för att få verksamheten att fungera. Som representant för 
kommunen menar genomförandechefen att det är en viktig del att staden är 
framåtriktad och visar sitt engagemang för att skapa förutsättningar för att 
uppnå huvudmålet med att få ett effektivare byggprojekt vilket en bättre 
bygglogistik bidrar till. Dock menar han att som byggherre finns det en stor 
möjlighet att påverka effektiviteten i produktionen genom att ställa krav på 
logistikarbetet i upphandlingen. 
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 Sakkunniga inom bygglogistik 6

Detta kapitel omfattar kvalitativ data som erhållits från intervjuer med två 
sakkunniga inom området bygglogistik. Kunskap och erfarenheter från dessa 
sakkunniga bidrar till det underlag som författarna behöver för att bemöta de 
ställda problemformuleringarna. 

6.1 Empiri - Intervjuer  
Två intervjuer har genomförts med personer som har ett stort engagemang och 
kunskap kring bygglogistik, hur materialflöden kan effektiviseras och 
kostnader kopplat till logistik sänkas. Den ena intervjupersonen (sakkunnige 
1) är professor inom logistik vid Linköpings Universitet och den andra 
intervjupersonen (sakkunnige 2) är VD och grundare för Prolog, ett 
konsultföretag som arbetar med effektivisering av 
samhällsbyggnadsbranschen. Författarna genomförde intervjuerna med dessa 
två personerna 2016-04-13. Samma frågor har ställts till båda där författarna 
har använt sig av ett frågeformulär som finns under Bilaga.4. Svaren redovisas 
i en sammanställd löpande text nedan. 
 
6.1.1 Svar från sakkunniga inom bygglogistik 
De båda inleder med att förklara vad ett effektivt materialflöde innebär på en 
byggarbetsplats. Sakkunnige 1 förklarar detta med att få material på ett sätt 
som skapar förutsättningar för en effektiv produktion och är inne på tänket 
kring de 7 R:en, att få materialet levererat rätt paketerat, i rätt mängder, i rätt 
tid etc. för att skippa omarbete. Sakkunnige 2 anser att ett effektivt 
materialflöde innebär att få materialet just-in-time och med detta menar han att 
materialet ska rakt in i produktionen och användas när det levereras. 
Begreppet just-in-time har devalverats enligt honom och menar att 
byggbranschen använder uttrycket för att material levereras till en viss plats 
vid en viss tidpunkt. Om inte materialet används när det anländer är det en 
tidsstyrd leverans och inte en just-in-time leverans. Dessa begrepp ska man 
skilja på menar Sakkunnige 2.  
 
På frågan om det ställs högre krav idag på ett välfungerande materialflöde 
idag med tanke på en högre förtätning av städerna anser båda att det absolut 
innebär större krav. Sakkunnige 2 anser att detta inte görs tillräckligt, men att 
det viktiga är att ställa rätt krav i varje projekt, då varje projekt är unikt och 
kraven måste situationsanpassas efter de förutsättningar som råder. 
Sakkunnige 1 menar att den största utmaningen framförallt är samverkan med 
omkringliggande stadsmiljö och aktiviteter. Aktörer som bygger i 
förtätningssyfte måste i större utsträckning tänka på att samordna transporter 
och därmed materialflöde för att undvika produktionsstörningar. 
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Byggbranschen har överlag en viss vetskap om vilka vinster som finns med ett 
välplanerat materialflöde, anser Sakkunnige 1. Däremot har man sämre koll på 
vilka förluster och kostnader som uppstår av ett dåligt planerat flöde, då 
många av kostnaderna är dolda och inte följs upp. Några dolda kostnader som 
tas upp är när arbetarna står stilla i väntan på material och att inte samordna 
materialleveranser. Sakkunnige 2 är inne på samma linje och tillägger att en 
samordningslösning inte ska kosta mer än vinsterna som kan genereras och det 
förstår man först när kunskap om de dolda kostnaderna finns. Båda ser dock 
en positiv trend i byggbranschen med tidigare planering av logistikfrågor och 
en större vilja att effektivisera materialflödet. 
 
De geografiska förutsättningarna att det är tätt och trångt är den största 
utmaningen i komplexa stadsförnyelseprojekt menar båda, eftersom det leder 
till färre lossningsplatser och ytor att avlasta material på. Sakkunnige 2 är inne 
på att traditioner är svåra att bryta och det finns en tradition att vilja kunna 
vara flexibel och arbeta med material som finns mellanlagrat i närheten i 
väntan på annan materialleverans. Sakkunnige 1 återkommer till en yttre 
påverkan från stadsmiljö, trafik etc. är en utmaning och att det av den 
anledningen krävs ett extraordinärt logistikarbete. 
 
Både Sakkunnige 1 och 2 upplever den logistiska utmaningen blir större ju fler 
byggherrar som är involverade i projektet. Det blir svårare för byggherrarna 
att förhålla sig till varandras aktiviteter. Någon måste ta ett samordningsansvar 
i sådana projekt och båda anser att kommunen som säljer marken har ett 
ansvar att det går att bygga i den takt som planerats. Sakkunnige 1 tar upp en 
bomässa i Linköping där bygglogistiken var kaotisk då kommunen lät 
byggherrarna ansvara för samordningen själva. Sakkunnige 2 menar att det 
inte är solklart var ansvaret ligger men att kommuner ofta reagerar proaktivt 
när klagomål från invånarna börjar komma in.  
 
På frågan om hur relevant samordning av materialflödet mellan byggherrar i 
komplexa stadsförnyelseprojekt är så är båda helt eniga om att det är väldigt 
relevant för om projektet kommer genomföras smärtfritt eller inte. 
Koordinering och samordning är helt avgörande för att få en effektivare 
produktion i dessa projekt, anser Sakkunnige 1. Sakkunnige 2 tillägger att 
tidig planering av samordning leder till större möjlighet till rätt 
beslutsunderlag för vilken typ av logistiklösning som bör användas. I och med 
samordning ökar varandras medvetenhet om vilka aktiviteter som sker på de 
olika kvarteren och vilka risker som kan uppstå, till exempel backande fordon, 
miljöpåverkan, extra trånga passager etc.  
 
Båda uttrycker att om det inte skulle finnas samordning skulle det innebära att 
byggherrarna har olika ”spelregler” och därför inte har någon uppfattning om 
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hur andra aktörer planerar sitt materialflöde, vilket är en bidragande faktor till 
produktionsstörningar i komplexa stadsförnyelseprojekt. Att blockera 
materialflödet för en annan byggherre kan leda till flera kedje-effekter som att 
materialet placeras runtom arbetsplatsen, ökar risken för skador och försvårar 
för transporter ytterligare. Denna kedje-effekt är något som Sakkunnige 2 
anser att byggherrar inte uppfattar som ett problem att arbeta med. Denna typ 
av problem fanns vid byggandet av Hammarby Sjöstad. Sakkunnige 1 anser 
att det finns bristande kunskap bland byggherrar och entreprenörer om hur 
svårt det är att ha ett enskilt effektivt materialflöde i projekt med flera 
byggande aktörer aktiva och samtidigt ta hänsyn till de andra aktörers flöden. 
 
Vinsterna med att samordna materialflödet tror Sakkunnige 2 är stora, bl.a. 
sänkta produktionskostnader, kortare byggtid och mindre miljöpåverkan. För 
att uppnå vinster krävs det att inte använda en för komplicerad lösning än vad 
som behövs och därför måste ett bra förarbete som är beslutsgrundande göras. 
 
Sakkunnige 1 menar att Josephsons och Saukoriipis rapport (2005) är den 
mest utförliga som gjorts och att den stämmer bra överens med hur det ser ut 
än idag, dvs. att den icke värdeskapande tiden är låg och uppföljning av 
rapporten visar att den icke-värdeskapande tiden ligger runt 35%. Sakkunnige 
2 backar upp sifforna med att de använder enkäter och tillfrågar ca 2000 
yrkesarbetare årligen där resultatet visar att den icke värdeskapande tiden 
ligger på 25-50%. 
 
En terminallösning som används vid Norra Djurgårdsstaden tror både 
Sakkunnige 1 och 2 är en lösning som bör användas i andra projekt. 
Sakkunnige 2, som är involverad i projektet, menar att omfattningen av 
projektet bestämmer om en terminallösning är den rätta. Kan man komma åt 
delar av de 25-50% icke-värdeskapande tiden så sparar man snabbt pengar, 
där en terminal kan bidra till att minska detta. Sakkunnige 2 påpekar också att 
en terminal kan leda till säkrare arbetsplatser, då 50% av arbetsplatsolyckorna 
är relaterade till materialhantering, och en terminallösning flyttar en del av 
materialhanteringen från arbetsplatsen. Skulle terminallösningen vid Norra 
Djurgårdsstaden gjorts om föreslår han att trycka hårdare på kommunikationen 
i alla led från byggherre ner till underentreprenör för att användandet skulle 
effektiviseras snabbare.  
 
Sakkunnige 2 har förståelse för att en terminal kan ses som en ren kostnad, 
men menar att det måste betraktas i ett helhetsperspektiv. Att en terminal per 
automatik bara skulle innebära kostnader anser han är falskt och det måste 
grundas i vilka förutsättningar som gäller för respektive byggarbetsplats. En 
rätt terminalanvändning, baserat på förutsättningarna, anser Sakkunnige 1 ger 
vinster i form av sänkta dolda kostnader och minskad spilltid. Han menar 
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också att terminaler redan används i många projekt, som exempelvis 
tillhandahålls av DHL eller Schenker, och att en gemensam terminal för 
projekt med flera inblandade aktörer kan leda till större samordningsvinster. 
 
På frågan om hur en effektiv samordning av materialflödet skulle kunna 
bedrivas på Oceanpiren svarar Sakkunnige 1 att det definitivt kommer krävas 
samordning och att det är en förutsättning för denna typ av projekt. 
Sakkunnige 2 kan tänka sig att en kombination mellan en terminal och en 
uppställningsplats med tillhörande slottidssystem skulle kunna fungera. Han 
återkommer till att det är viktigt att anpassa lösningen efter det behov som 
finns och utgå från en skala med två extrempunkter, från ”Okomplicerad 
lösning” till ”Mycket komplicerad” och därifrån göra en undersökning om var 
Oceanpiren landar på skalan. Först därefter bör en logistiklösning arbetas fram 
som är anpassad just till detta projekt. 
 
I en avslutande fråga anger båda olika lösningar de stött på i tidigare projekt 
med liknande förutsättningar som skulle kunna anpassas till Oceanpiren. 
Sakkunnige 1 uppger terminallösning, slottidsplanering och att utnyttja en hög 
fyllnadsgrad på fordonen för att minska antalet leveranser. Sakkunnige 2 
förklarar att samordning krävs med ett IT-system och en samordningsansvarig 
med ”flygledarroll” som samordnar tidsplaner från alla aktörer. Detta skapar 
goda förutsättningar för ett effektivt materialflöde menar han och tar upp ett 
exempel på ett komplext projekt i Berlin som var välorganiserat. I det 
projektet skrevs det in ett krav i motsvarande marköverlåtelseavtal med 
byggherrarna, vilket Sakkunnige 2 anser är väldigt bra. 
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 Analys  7

I detta kapitel analyseras den insamlade empirin tillsammans med teori- och 
fakta-avsnitten i förhållande till rapportens problemformuleringar. Kapitlet är 
indelat i avsnitt som författarna anser som viktiga att vidare analysera. 
 

7.1 Stadförnyelseprojekts komplexa karaktär 
Den komplexa karaktären av stadsförnyelseprojekt har bekräftats i samtliga 
intervjuer som genomförts i detta arbete. Som beskrivits i kapitel 5 innefattar 
komplexa stadsförnyelseprojekt ofta flera verksamma byggherrar på en 
begränsad arbetsplatsyta. Från intervjuerna har det kunnat fastslås att ju fler 
aktiva byggande aktörer som finns på en arbetsplats desto större blir 
utmaningen att effektivisera materialflödet och byggproduktionen. Den 
intensivare aktivitetsnivån som blir anstränger de logistiska utmaningarna 
ytterligare som annars finns i många andra ”vanliga” byggprojekt, vilket 
beskrivs i avsnitt 4.3 och från diskussioner med Landsbo (2016), projektledare 
H+. Sakkunnige 1 och 2 anser i intervjuerna att det blir svårare för byggherrar 
och entreprenörer att anpassa sig efter varandras individuella arbetsmoment på 
byggarbetsplatsområdet och ju fler aktörer som finns i projekten desto större 
risk blir det att man på något sätt påverkar eller själv påverkas av de andra 
aktörers aktiviteter. De sakkunniga menar därför att detta är delvis ett skäl till 
varför det blir nödvändigt att ställa krav på samordningsarbete i denna typ av 
projekt eftersom bemötandet av upptrappningen av utmaningarna spelar en 
stor roll för hur effektivt byggproduktionen kommer att bli.  
 
De geografiska förutsättningarna utgör den största utmaningen i komplexa 
stadsförnyelseprojekt vilket ytterligare betonar att det finns ett stort ansvar i att 
samordna materialflödet mellan de byggande aktörerna på 
byggarbetsplatsområdet. Detta återspeglas av referensprojekten och 
Oceanpiren samtidigt som det stöttas upp av erfarenheter från intervjuerna 
med de sakkunniga som menar att samordning och koordinering av 
materialflödet är avgörande faktorer för att få en effektivare produktion i den 
typen av projekt. Täta och trånga utrymmen nämns som två vanliga 
egenskaper vilka ofta försämrar möjligheterna till att hantera material inne på 
arbetsplatsområdet, där de sakkunniga i intervjuerna lägger ett specifikt fokus 
på utmaningen med färre lossnings- och lagringsplatser och avlastningsytor 
för byggmaterial. De sakkunniga menar att utnyttjandet av dessa begränsade 
ytor för materialhantering kan innebära en ytterligare begränsning av de redan 
trånga utrymmen för någon annan aktör som därför kommer att behöva 
placera sitt material på övriga ytor som finns kvar. Denna kedje-effekt som tas 
upp i intervjun ökar komplexiteten då man t.ex. ställs inför en försvårad 
situation att övriga transporter har svårt att ta sig fram och att det även ökar 
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risken för skador på material och personal. Vidare i intervjun förklarar 
Sakkunnige 2 att utmaningar som kan härledas till denna kedje-effekt som i 
sig grundar sig i de geografiska förutsättningarna inte uppfattas som ett 
problem hos byggherrar och att man inte är tillräckligt medveten om hur de 
tillsammans bidrar till ett mindre effektivt materialflöde och produktion. 
Relevansen av att samordna materialflödet i komplexa stadsförnyelseprojekt 
blir därför väldigt tydlig för att förebygga dessa ”dolda” problem som 
byggherrarna inte ser samt öka varandras medvetenhet om att ta effektiva 
beslut gällande lösningar kopplat till materialflödearbetet vilket de sakkunniga 
aktivt förmedlar i intervjuerna. En direkt parallell till hur de geografiska 
förutsättningarna samspelar med den möjliga materialhanteringen på ett 
byggarbetsplatsområde dras till rapporten av Larsson m.fl. (2008) som tas upp 
i bakgrundsavsnittet 1.1. Här beskrivs de omfattande effekterna av 
felplacerade materialupplag som levererats i för stora volymer i förhållande 
till de begränsade utrymmen som finns tillgängligt och fastslås att de 
tillsammans har en negativ påverkan på en byggproduktions effektivitet. 
 
Byggherrarna på Oceanpiren utvecklar kring samma aspekt gällande trånga 
utrymmen och ser det som viktigt att ha fria transportvägar och se till att 
allmänna ytor håller sig så öppna som möjligt, speciellt vid fall där det endast 
finns enstaka in- och utfartsvägar på arbetsplatsen. Dessa förebyggande 
åtgärder är för att bemöta utmaningen i att uppnå en god framkomlighet på 
byggarbetsplatsområdet och för att få ett flöde av material utan störningar som 
byggherrarna anser är ett komplext karaktärsdrag i den här typen av projekt.   
 
Förutom tuffa geografiska förutsättningar måste även planering och 
hänsynstagande till övrig stadsmiljö och närliggande verksamheter tas i 
beaktning vid genomförandet av stadsförnyelseprojekt vilket ytterligare 
kompletterar dess komplexa karaktär. Från bakgrundsavsnittet och fallstudien 
kan man tolka att dessa projekt ofta präglas av en omgivning med intensiv 
stadstrafik och med mycket folk i rörelse vilket Sakkunnige 1 också bekräftar. 
Därför krävs det ett samordnat materialflödesarbete mellan byggherrar för att 
kunna uppnå en samverkan mellan stadsmiljön och projektet menar 
Sakkunnige 1, vilket ger fördelar för både den aktiva stadsmiljön och den egna 
byggproduktionen. I bakgrundsavsnittet lyfter även stadsbyggnadskontoret i 
Malmö fram sin syn på om hur komplicerad utmaningen är att bibehålla 
stadsmiljöns funktioner vid genomförandet av ett stadsförnyelseprojekt vilket 
ytterligare bekräftar den komplexa karaktären som denna typ av projekt har. 
 

7.2 Byggherren spelar roll för ett effektivt materialflöde  
I teoriavsnittet 3.2.4 angående byggherrens roll för att skapa ett effektivare 
materialflöde i komplexa stadsförnyelseprojekt utläses att det ligger ett mycket 
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stort ansvar hos byggherren att aktivt placera sig i projektets centrum och ta 
vara på de tillfällen som ges att kunna påverka. Hur byggherrar kan göra detta 
har tagits upp på olika sätt och beror på vilken typ av byggherre man är, vilket 
beskrivits i avsnitt 3.2.4.  
 
7.2.1 Byggherrens påverkan i upphandlingsprocessen 
I projekt där byggherren handlar upp en entreprenör är utformning av 
upphandlingsunderlaget det sätt som byggherren främst visar sin ansvarsfulla 
roll. Här har byggherren möjlighet till att styra riktlinjerna för hur 
entreprenören t.ex. ska bedriva materialflödet i genomförandet av 
byggprojektet och som beskrivits under avsnitt 5 blir detta högst aktuellt i 
komplexa stadsförnyelseprojekt som ofta har flera aktiva aktörer. Att sätta 
riktlinjer kan exempelvis innebära att byggherren ställer krav på vilken 
strategi som ska användas för en eventuell samordning med andra 
entreprenörer där några av dessa strategier beskrivs av författarna i 
teoriavsnittet 3.5. Dessa är att tillsätta en extern logistikansvarig, använda sig 
av en gemensam terminal för mottagning och distribution av material samt att 
samarbeta med ett tredjepartslogistikföretag. Effekterna som blir av att 
byggherrar ställt krav på samordningen av materialflödet i 
upphandlingsunderlaget av entreprenören eller saknaden av det framgår tydligt 
i redogörelsen av referensprojekten Bo01 och Norra Djurgårdsstaden, NDS.  
 
Från intervjun med genomförandechefen på NDS fastslås att ett effektivt 
materialflödesarbete har kunnat uppnås genom att Stockholm Stad krävde att 
alla byggherrar och därmed att alla upphandlade entreprenörer skulle använda 
sig av samma ”spelregler” med en obligatorisk anslutning till ett 
bygglogistikcenter, BLC. Detta har per automatik inneburit att byggherrarna 
och entreprenörerna tvingats att förhålla samt anpassa sig efter varandras 
arbete och planering. För att ytterligare understryka byggherrens relevans kan 
genomförandechefens konstaterande i intervjun framhävas att den 
obligatoriska stämpeln på samordningen även har medfört en effektivare 
byggproduktion för byggherrarna. I kontrast till NDS uttrycker projektledaren 
i det avslutade projektet Bo01 i intervjun att saknaden av krav på samordning 
av materialflödet på och från byggherrarna, vilket grundade sig i att det inte 
fanns någon medvetenhet hos varken Malmö Stad eller byggherrarna om vilka 
svåra utmaningar de stod inför, resulterade i ett mindre lyckat materialflöde 
där var och en ansvarande för sitt eget arbete. Från intervjun kan man utläsa 
att störningar i produktionen som uppkom på grund av det bristande 
materialflödet var en bidragande faktor till att det inte gick att uppnå en 
effektiv byggproduktion.  
 
En parallell kan göras till byggherrarna på Oceanpiren gällande byggherrens 
betydande roll att kunna påverka effektiviteten i materialflödet och 



 
 

73 

produktionen genom att ställa krav i upphandlingsunderlaget. I intervjuerna 
lyfter samtliga byggherrar nämligen fram möjligheterna de har i ett tidigt 
skede att styra sättet hur bygglogistiken ska bedrivas i produktionen genom att 
ställa krav på samordning av materialflödet i entreprenörupphandlingen. Att 
utnyttja denna möjlighet att planera i de tidiga skedena menar flera av 
byggherrarna att det bl.a. reducerar den icke värdeskapande tiden på 
byggarbetsplatsen vilket leder till mindre kostnader och bättre möjligheter för 
att kunna hålla tidsplaneringen. Hur viktigt det är att planera samordningen av 
materialflödet i de tidiga skedena är även något som framgår tydligt i intervjun 
med Sakkunnige 2 där han anser att det leder till att rätt beslutsunderlag för 
vilken typ av logistik- och materialflödeslösning som ska användas kan tas 
fram. Den framtagna och tidiga planeringen bakom den tillhörande lösningen 
kan därför underlätta när krav ska ställas i ett upphandlingsunderlag för att 
påvisa hur lösningen möter behovet som finns, t.ex. hur begränsad 
framkomligheten annars kan bli i ett stadsförnyelseprojekt om man inte 
bedriver ett samordnat materialflöde som bl.a. beskrivs som en verklighet i 
Bo01 projektet. 
 
Ett ytterligare exempel som visar hur viktig roll en byggherre har att aktivt 
påverka och ställa krav på genomförandet av produktionen i ett byggprojekt 
lyfts fram i MKBs projekt ”Kvarteret Svante” vilket redogörs i teoriavsnittet 
3.2.4. I texten framgår det hur MKB ställde krav på entreprenörerna att 
använda sig av en strategi som medförde att de var tvungna att förhålla sig till 
bokningsbara lossningsplatser inne på arbetsplatsområdet. På detta sätt 
skapade MKB en samordning mellan entreprenörerna och man kunde styra 
materialflödet in och ut från arbetsplatsen. Detta ansvarstagande från MKB 
och att man tog vara på möjligheten att kunna påverka genom att ställa krav på 
entreprenörerna innebar att materialflödet effektiviserades vilket ledde till en 
effektivare byggproduktion. 
 
7.2.2 Balansgång i upphandlingens krav 
I en byggherres upphandling av en entreprenör finns det dock en balansgång 
att beakta hur noggrant man ska styra genomförandet i produktionen, t.ex. att 
samordna materialflödet mellan flera byggande aktörer i ett 
stadsförnyelseprojekt, vilket diskuteras under avsnitt 3.2.4. Krav som ställs i 
upphandlingsunderlag till entreprenörer kan innebära en risk att man utesluter 
flera potentiella anbud som annars hade kunnat vara fördelaktiga för 
byggherren ur ett kostnads- och kvalitetsperspektiv. Från samma avsnitt kan 
man även urskilja ett argument från Konkurrensverkets generaldirektör som 
menar att det handlar om det ställda kravets omfattning och att ”… [man som 
byggherre] utestänger dem som inte kan leverera efter dessa specialkrav”. 
Alltså konstateras det att både den obligatoriska stämpeln i 
upphandlingsunderlaget och vad kravet omfattar, att specifikt bestämma vissa 
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aspekter i genomförandet, spelar in i hur stort antalet anbud kommer vara i en 
upphandlingsprocess. För att vidare analysera detta anser genomförandechefen 
i NDS att det dock måste finnas tydliga regler och krav för hur man ska arbeta 
dvs. att etablera en basnivå och att det inte ska finnas en valmöjlighet för de 
byggande aktörerna att ansluta sig till t.ex. ett samordningsarbete inom vissa 
aspekter i en byggproduktion. Exempelvis tar genomförandechefen upp att det 
inte kan finnas ett frivilligt alternativ att medverka på en basnivå av 
samordningen av materialflödet i komplexa byggprojekt eftersom annars hade 
effektiviteten i byggproduktionen blivit lidande. Att inte ha en frivillig stämpel 
på att ansluta sig till ett samordnat arbetssätt kopplat till materialflöde kan 
bedömas vara mycket relevant om man beaktar det bristande intresset för 
samordning hos enskilda entreprenörer som projektledaren för Bo01 uttrycker. 
Detta ger en indikation på hur viktigt det är med aktivt försöka implementera 
ett arbetssätt som förespråkar samordning. 
 
7.2.3 Kommunens påverkan i upphandlingen 
Byggherren är mycket viktig, men även så är kommunen. Denna uppfattning 
uttrycks i bl.a. intervjun med de sakkunniga där man menar att kommunen har 
ett ansvar som säljare av marken att sätta riktlinjer för hur genomförandet ska 
gå till i produktionen som möjliggör att en effektiv byggproduktion kan 
uppnås. Ett projekt som väl exemplifierar detta ansvarstagande från en 
kommun är NDS som lyfts fram i både intervjuer och analyserande text. Det 
krav som Stockholm Stad ställde på byggherrarna gällande obligatorisk 
anslutning till ett BLC innebar att man förde vidare kravet ner till de 
upphandlade entreprenörerna som var tvungna att samordna sig med varandra 
och att det inte fanns någon frivillig stämpel. Genomförandechefen delar 
samma uppfattning som de sakkunniga och framhäver i intervjun om NDS 
vikten av att kommuner och aktuell stad visar sitt engagemang genom att 
aktivt ställa krav på byggherrar för att uppnå ett effektivare byggprojekt. 
 
7.2.4 Uppföljning i produktionen 
I fall där byggherrar bygger på egen hand och inte upphandlar entreprenaden 
är det lika viktigt för dessa byggherrar att ta ansvar för att påverka ett 
byggprojekts effektivitet. Uppföljning av genomförandet i entreprenaden och 
erfarenhetsåterkoppling är två andra viktiga sätt som lyfts fram i avsnitt 3.2.2. 
gällande byggherrens möjlighet att styra och kontrollera produktionen i sina 
egna utförandeprocesser. Samtliga byggherrar på Oceanpiren understryker 
relevansen av att specifikt följa upp det planerade bygglogistikarbetet och 
beskriver det som en viktig del för att uppnå effektivitet i ett projekt. Som tas 
upp i avsnitt 3.2.4 delar professor Per-Erik Josephsson samma syn om hur 
viktig roll byggherren har tillsammans med projektorganisationen att se till 
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projektets helhet och effektivt kommunicera för att exempelvis uppnå ett 
effektivare materialflöde samt byggproduktion. 
 
En ytterligare koppling angående denna aspekt går att göra till byggherrarna 
på Oceanpiren som i de utförda intervjuerna betonar värdet av att anordna och 
närvara vid samordningsmöten i komplexa stadsförnyelseprojekt med flera 
aktiva byggherrar. Här skapas möjligheter för byggherrarna och entreprenörer 
att effektivisera materialflödet och därmed byggproduktionen genom att i en 
samordnad form aktivt kommunicera och koordinera varandras planerade 
aktiviteter vilket beskrivs kunna förebygga störningar i produktionen.  
 
Oberoende vilken typ av byggherre man är och på vilket sätt man väljer att 
påverka i byggprocessen kan man utifrån definitionen av begreppet byggherre 
som använts i avsnitt 3.2 tolka att denne är en aktör som i grunden har det 
övergripande ansvaret för att ge de förutsättningar för ett specifikt byggprojekt 
som möjliggör att krav och önskemål som ställts uppfylls samtidigt som 
hänsyn tas till ett hållbart byggande.  
 
7.2.5 Medvetenhet omsätts i praktiken? 
Medvetenheten om fördelarna och vinsterna i bedrivandet av ett väl planerat 
materialflöde i ett komplext stadsförnyelseprojekt är något som finns i 
byggbranschen och hos byggherrarna vilket framgår av samtliga genomförda 
intervjuer. Från de erhållna resultaten går det att utläsa att ett väl planerat 
materialflöde innefattar en samordningslösning mellan de flera involverade 
aktörerna som är rätt för just det aktuella projektet. Dock anser bl.a. 
genomförandechefen i NDS projektet att byggherrar och entreprenörer inte 
alltid omsätter sin medvetenhet i praktiken och därför inte tar till vara på 
möjligheterna som finns att skapa effektivitet i byggprojekten. Varför 
byggherrarna inte utnyttjar vetskapen menar de sakkunniga att det beror på 
den bristande kunskapen om t.ex. de dolda kostnaderna från att inte bedriva ett 
samordnat materialflöde och att arbetet som bedrivs inte följs upp. När 
kännedomen om de dolda förlusterna finns hos byggherrarna och 
entreprenörerna, menar de sakkunniga att först då blir det möjligt att förstå 
vikten av att bedriva ett samordnat materialflöde mellan de flera aktörer. En 
ytterligare aspekt som kan vägas in analysen om varför man inte tar fasta på 
resonemanget kring medvetandet är den ingjutna företagskultur som en 
byggherre befinner sig i. Att bryta sig loss ifrån denna, där exempelvis 
traditionella sätt att bedriva materialflödet ingår, kan vara svårt vilket 
genomförandechefen på NDS lyfter fram. Samma intervjuperson menar även 
att det bidrar till att man har svårare att tillämpa nytänkande och överväga 
alternativa sätt som ovetandes för byggherren skulle innebära en effektivare 
byggproduktion. 
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Byggbranschen visar dock på intentioner att denna medvetenhet har börjat bli 
alltmer omsatt i praktiken under senare tid vilket lyfts fram i intervjun med de 
sakkunniga. De menar att det går att se alltmer positiva trender i att tidigare 
planera materialflödet och att det har börjat bildats ett annat förhållningssätt 
till just samordning. Undersökningen i fallstudien, avsnitt 4.4.2, gällande 
byggherrarnas prioritering av materialflödet på Oceanpiren och hur lönsamt de 
anser att samordningen av materialflödet skulle vara mynnade ut i ett resultat 
som tydligt går att tolka i Diagram 4.1 respektive 4.2. Resultatet visar att 
samtliga byggherrar prioriterar materialflödet på Oceanpiren mycket högt då 
majoriteten av respondenterna svarade med det högsta värdet. Vidare speglar 
resultatet att byggherrarna anser ett samordnat materialflöde skulle vara 
mycket lönsamt då hälften av respondenterna svara med det högsta värdet 
samtidigt som ingen svarade lägre än ”medel” som motsvarar värdet tre.  Det 
erhållna resultatet från undersökningen överensstämmer med konstaterandet 
gällande de positiva trenderna samt att det visar att man som byggherregrupp i 
ett komplext stadsförnyelseprojekt är medveten om att det finns vinster med 
ett samordnat materialflöde.  
 

7.3 Just-in-time är nyckelord  
Från samtliga intervjuer framgår det att just-in-time är nyckeln till ett effektivt 
materialflöde. Det japanska arbetskonceptet just-in-time används för att 
eliminera onödiga aktiviteter som inte är värdeskapande vilket lyfts fram i 
teorin under avsnitt 3.4.1 och syftar därför till att minska slöseriet. Från 
samma teoriavsnitt förklaras vidare att just-in-time inom byggsektorn kopplas 
till att leverera material i rätt kvantitet, vid rätt plats och rätt tid, dvs. vid 
inbyggnadsplatsen och inbyggnadstillfället. Sakkunnige 2 anser att begreppet 
har tappat sin egentliga innebörd inom byggbranschen då aktörer trivialt 
använder uttrycket när de får material levererat till en viss plats vid en viss 
tidpunkt dvs. att det endast blir en tidsstyrd leverans och det inte levereras vid 
det specifika och rätta inbyggnadstillfället och inbyggnadsplatsen. 
Genomförandechefen vid NDS menar att det finns olika system eller lösningar 
att tillgå för att tillämpa just-in-time-konceptet. Däremot räcker det inte att 
bara ha ett system som möjliggör detta, utan det viktigaste är att göra rätt saker 
på ett rätt sätt för att få önskat resultat, något som även definieras i sättet att 
arbeta effektivt och produktivt enligt kapitel 3.3. Detta innebär att den rätta 
lösningen med tillämpning av just-in-time måste identifieras och se till så att 
just denna är anpassad efter det specifika projektet. Först då erhålls vinsterna 
bl.a. i form av en reducerad icke-värdeskapande tid för arbetarna vilket 
därmed bidrar till ett minskat slöseri. 
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7.4 Kostnader 
Byggherren har störst makt att påverka kostnaderna i ett tidigt skede, vilket 
visas i figur 3.2 där den största delen av slutkostnaden låses i programskedet. 
Här lägger byggherren grunden för ett effektivt byggprojekt och produktion 
genom att ställa tydliga direktiv och riktlinjer. 
 
Kostnaden för att hantera materialet på arbetsplatsen kan många gånger 
överstiga materialets tillverkningskostnad, enligt avsnitt 3.4.2. Det viktigaste 
är inte att endast se till ett lågt inköpspris när material upphandlas utan att 
totalkostnaden blir så låg som möjligt. I samma avsnitt förklaras begreppet 
totalkostnad med isbergsmodellen som påvisar att varje materialinköp döljer 
flera kostnader som inte syns till en början men uppenbarar sig under 
projektets gång. Sakkunnige 2 beskriver att det inom byggbranschen finns 
vetskap om vilka vinster som kan uppnås med ett välplanerat materialflöde, 
men att det däremot är sämre kunskap om vilka kostnader som kan uppstå när 
flödet inte planeras ordentligt. Från intervjuerna med byggherrarna på 
Oceanpiren återkommer mellanlagring som svar på kostnader kopplat till 
materialhantering på byggarbetsplatser. Mellanlagring ökar den icke-
värdeskapande tiden då resurser måste avsättas för att transportera material 
inne på arbetsplatsen samtidigt som risken för att materialet eller 
yrkesarbetarna skadas ökar. Mellanlagring kan uppstå på grund av flera 
faktorer bl.a. bristande kommunikation. En byggherre på Oceanpiren förklarar 
från erfarenheter att om inköp och platsledning på byggarbetsplatsen inte 
kommunicerar tidsjusteringar som gjorts händer det att material levereras långt 
innan det kommer användas, vilket innebär att materialet måste mellanlagras. 
Det visar på att kommunikation är en viktig del av logistikarbetet för att sänka 
kostnader i byggprojekt, något som även tas upp i kapitel 3.2.2, där 
undersökningar visar att ca 13% av ett projekts kostnad kan reduceras med 
förbättrad kommunikation.  
 
Ett antal byggherrar på Oceanpiren som inte själva bygger medger i 
intervjuerna att bygglogistikkostnaderna åligger entreprenören och ingår i 
entreprenadupphandlingen. Dock menar dem själva, som även tagits upp i 
analysavsnitt 7.2.1, att dem har möjlighet att styra vilka bygglogistik- och 
materialflödeslösningar som ska praktiseras i produktionen genom 
utformningen av förfrågningsunderlaget. Sakkunnige 2 tydliggör i intervjun att 
kostnadseffektivitet uppnås då logistiklösningar inte kostar mer än vinsterna 
som kan fås vilket man själv förstår först när kunskap om de dolda 
kostnadernas omfattning erhålls. Att som byggherre ta ett större ansvar genom 
att öka sin kunskap om hur man på ett effektivare sätt styr materialflödet visar 
sig vara lönsamt. När byggherren MKB byggde kv. Svante i Malmö styrde 
man bygglogistikarbetet delvis genom hjälp av en verksam entreprenör som 
satt på den behövda kunskapen vilket gjorde att projektet genomfördes 20% 
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billigare än vad det skulle gjorts om man hade accepterat ett 
totalentreprenörsanbud som lämnades in, enligt avsnitt 3.4.2.  
 

7.5 Val av logistiklösning för att uppnå lönsamhet 
Beskrivet i referensprojekt och i intervjuer med sakkunniga är projekt med 
flera involverade byggherrar i innerstadsmiljö komplexa och präglat av stora 
logistiska utmaningar både på och utanför arbetsplatsen. Förutom tuffa 
geografiska förutsättningar måste övrig stadsmiljö och närliggande 
verksamheter integreras i planeringen för att uppnå ett effektivt materialflöde.  
 
Utifrån diskussion med sakkunniga inom bygglogistik menar de att i varje 
komplext projekt gäller det att hitta rätt nivå av samordningslösning som inte 
kostar mer än kostnaden som uppstår av att inte samordna. Det viktigaste är att 
anpassa lösningen efter vilket behov som finns så att den inte blir en onödig 
utgift. I teoriavsnitt 3.3 lyfts det fram att identifiering av rätt nivå av 
logistiklösning som krävs är projektanpassat och skiljer sig mellan 
byggprojekt, då förutsättningarna många gånger är unika. Några olika 
logistiklösningar som finns att tillgå för att uppnå ett effektivt materialflöde i 
komplexa stadsförnyelseprojekt förklaras i teoriavsnitt 3.5. 
 
Att ha en logistikansvarig i denna typ av projekt för att få en översikt av alla 
aktörers planering med tillhörande materialleveranser och därefter kunna 
koordinera in- och utflöden från byggarbetsplatsen är samtliga intervjuade 
överens om. Mest lämplig metod för koordinering anses vara att använda sig 
av en s.k. checkpoint, en uppställningsplats där fordon inväntar sin slottid att 
köra in på byggarbetsplatsen, där slottider schemaläggs i ett samordnat digitalt 
slottids-system. Sakkunnige 2 menar även att ett sådant gemensamt IT-system 
kan finnas som tillägg till slottids-systemet för att de byggande aktörerna 
bland annat ska kunna lägga in önskemål om tidsbokning. 
 
Användandet av ett tredjepartsföretag (3PL-företag) som står för 
samordningslösningen finns blandade åsikter om vilket man kan konstatera 
utifrån intervjuerna. Överlag vill byggherrarna i så stor utsträckning som 
möjligt hantera sitt eget materialflöde trots de komplexa förutsättningarna. 
Däremot visar det sig i intervjuerna med byggherrarna på Oceanpiren att de 
har låg eller ingen erfarenhet alls av att använda 3PL-lösningar, då flertalet 
upphandlar entreprenörer och menar därmed att logistikarbetet ingår i 
upphandlingen. I diskussionerna med de sakkunniga inom bygglogistik 
framgår att de har förståelse för att en logistiktjänst kan ses som en onödig 
utgift bland byggherrar, men menar samtidigt att det alternativet inte ska 
förkasta innan man tagit reda på om tjänsten är en lönsam investering eller 
inte. 
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I projekt med utmanande förutsättningar kan upprättandet av en terminal bidra 
till flera fördelar som sedan kan leda till ett effektivare materialflöde och 
därmed effektivare produktion vilket tas upp i avsnitt 3.5.3. Med 
terminalanvändning kan flera dolda kostnader elimineras såsom onödig 
materialhantering p.g.a. mellanlagring inne på arbetsplatsen. Under samma 
avsnitt beskrivs också olika projekt där terminaler har använts för att 
underlätta tillämpningen av just-in-time-leveranser, vilket också tydligt 
framgår i beskrivningen av referensprojektet NDS. Från de intervjuer som 
genomförts med byggherrarna på Oceanpiren utvecklar däremot några av dem 
att en terminallösning är ett sätt att skapa mellanlagring och blir på så sätt ett 
påhittat just-in-time konceptet som dessutom kostar pengar. Däremot påpekar 
andra byggherrar att ett kontrollerat materialflöde är en av de viktigaste 
punkterna för en effektiv produktion där en terminal skapar mycket goda 
förutsättningar för ett sådant kontrollerat flöde. 
 
Enligt genomförandechefen på NDS anser byggherrarna i det projektet att det 
är svårt att veta hur förfrågningsunderlaget ska utformas eftersom det är 
obligatoriskt med anslutning till ett BLC. Vidare anser de även det som svårt 
när dem ska utvärdera entreprenörernas förslag som rimliga eller inte. 
Genomförandechefen menar dock att byggherrarna med erfarenhet av BLC i 
tidigare etapper anser det som lättare att utvärdera och prissätta tjänsterna. De 
sakkunniga tillsammans med genomförandechefen anser alla att 
terminallösningar borde användas i större utsträckning än vad som görs idag 
för att sänka den icke-värdeskapande tiden som ofta ligger på 25-50% och 
genom att reducera denna icke-värdeskapande tiden minskar även kostnaderna 
snabbt. Terminalanvändning kan också bidra till säkrare arbetsplatser då ca 
hälften av arbetsplatsolyckorna inom byggsektorn är relaterade till 
materialhantering på byggarbetsplatsen och med en terminal flyttar man delar 
av materialhanteringen från bygget enligt Sakkunnige 2 i avsnitt 6.1.1. Dock 
kan man från intervjun med de sakkunniga utläsa att en värdering borde göras 
gällande om utnyttjandet av en terminallösning motsvarar de behov som 
verkligen finns i projektet eftersom det är en komplicerad lösning och kostar 
resurser samt medför en risk att det inte blir lönsamt. 
 

7.6 SWOT-analys – samordnat kontra enskilt materialflöde 
För att tydligare ställa ett samordnat materialflöde och ett enskilt sådant arbete 
mot varandra i komplexa stadsförnyelseprojekt har författarna valt att göra en 
SWOT-analys för de båda arbetssätten. Denna analys grundar sig på insamlad 
teori och data från genomförda intervjuer. SWOT-analysen pekar ut vilka 
styrkor, svagheter, möjligheter och risker som finns med att bedriva 
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materialflödet på ett samordnat och enskilt sätt. En mer detaljerad förklaring 
till SWOT-analysens innehåll återfinns i Bilaga 5. 
 
Nedan sammanställs SWOT-analyserna som genomförts för samordnat 
materialflöde och enskilt materialflöde i två matriser, se tabell 7.1. respektive 
tabell 7.2. 
 
SWOT-analys för ett samordnat materialflöde  
 
Styrkor	

• Rätt nivå skapar goda förutsättningar 
för en effektiv produktion. 

• Inblandade byggherrar utgår från 
samma spelregler. 

• Ökar medvetenhet om övriga 
byggande aktörers aktiviteter. 

• Ökar samverkan med omgivande 
stadsmiljö. 

• Materialleveranser koordineras och 
styrs bättre. 

• Reducerad trafikintensitet inne på 
byggarbetsplatsen. 

• Lägre miljöpåverkan i form av 
mindre utsläpp från transporter. 

 

Svagheter	
• Svårt att hitta rätt nivå för en 

lönsam lösning. 	
• Svårt att värdera och prissätta en 

samordningsstrategi utan 
erfarenhet och kunskap.	

Möjligheter	
• Reducera dolda kostnader 	
• Säkrare arbetsmiljö	
• Minskade produktionsstörningar	

Hot	
• Fel nivå av samordning som 

endast blir en kostnad	
• Krav kan utesluta potentiella 

anbud	

Tabell 7.1 – Sammanställd SWOT-analys av ett samordnat materialflöde.  
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SWOT-analys för ett enskilt materialflöde  
 

Styrkor	
• Oberoende av andra aktörer.	
• Större påverkan på sitt eget 

materialflöde.	
 

Svagheter	
• Olika spelregler i bedrivandet av 

materialflödet, minskad medvetenhet.	
• Indirekt beroende av övriga aktörer.	
• Mer trafikerad byggarbetsplats.	
• Större miljöpåverkan.	

Möjligheter	
• Material till lägre inköpspris. 	
• Ekonomiskt lönsamt att enskilt 

bedriva sitt materialflöde.	
 

Hot	
• Större tidsförluster med högre kostnader 

som följd. 
• Undanhåller flera dolda kostnader, 

totalkostnaden blir högre. 
• Indirekt bli påverkad eller påverka 

övriga aktörer. 
• Kaos och trafikinfarkter innebär 

produktionsstörningar. 
• Färre just-in-time leveranser. 
• Lossning och lagring av material sker på 

ett ostrukturerat sätt. 
• Större arbetsmiljörisker. 
• Större negativ påverkan på stadsmiljön.	

Tabell 7.2 - Sammanställd SWOT-analys av ett enskilt materialflöde. 
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 Diskussion 8

Följande kapitel behandlar diskussionspunkter som inkluderar egna 
reflektioner och synpunkter som tillsammans med övrig teori och empiri ska 
forma slutsatsen till de ställda problemformuleringarna.  
 
I detta examensarbete har en undersökning gjorts i hur samordning av 
materialflödet påverkar produktionens effektivitet i komplexa 
stadsförnyelseprojekt. Jämförelsen mellan att byggherrar samordnar kontra 
enskilt styr materialflödet har gjorts för att utvärdera hur relevant och 
fördelaktigt samordning är. Erhållet resultat visar att det krävs ett samordnat 
materialflöde mellan byggherrar i komplexa stadsförnyelseprojekt för att få en 
effektivare byggproduktion. Vidare lyfter resultatet fram att valet av 
samordningslösning skiljer sig från ett projekt till ett annat men att det bör 
finnas en logistikansvarig som ansvarar för samordningen med hjälp av ett 
slottidssystem som verktyg att kontrollera materialflödet. 
 
Fallstudien på stadsförnyelseprojektet H+ första etapp Oceanpiren har mynnat 
ut i ett underlag om vad Helsingborg Stad och byggherrarna bör tänka på i 
planeringen av produktionen för att uppnå ett effektivt materialflöde. Eftersom 
Oceanpiren fortfarande är i planeringsstadiet kommer det att diskuteras utifrån 
antagandet att alla byggherrar under en viss tid kommer att bygga samtidigt. 
På så sätt framhävs ett värstafallsscenario där utmaningarna blir som mest 
kritiska.  
 

8.1 Fallstudie Oceanpiren 
8.1.1 Logistikansvarig 
Eftersom projektet Oceanpiren nu befinner sig i ett tidigt skede finns det tid 
för byggherrarna och kommunen att komma fram till rätt anpassad nivå av 
samordningsarbete gällande materialflödet och kan därför påverka så mycket 
som möjligt. Med stöd av den genomförda studien konstaterar författarna att 
en logistikansvarig är en viktig pjäs i lösningen av ett samordnat materialflöde 
och borde finnas i varje komplext stadsförnyelseprojekt. Utifrån Oceanpirens 
geografiska utseende och den höga aktivitetsnivån som kommer att finnas är 
det ett mycket stort behov av en extern logistikansvarig med mandat att 
kontrollera och koordinera samtliga byggherrars materialflöden. För att spegla 
en logistikansvarigs funktion kan en parallell göras till arbetsuppgifterna en 
flygledare har. Med ett fågelperspektiv kan denne styra flödena på 
arbetsplatsen vilket möjliggör förbättrade förutsättningar för samtliga 
byggherrar att erhålla ett effektivare materialflöde. En logistikansvarigs 
fågelperspektiv inkluderar flera olika aspekter såsom att se över 
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leveransscheman av inkommande material och veckotidsplaneringar över 
produktionsaktiviteter från samtliga byggande aktörer samt överblicka om 
utformningen av byggarbetsplatsen, som ständigt förändras över tid, motsvarar 
den tänkta planeringen i en dynamisk APD-plan för att säkerställa att 
materialflödet kan flyta på utan störningar. Författarna vill lyfta fram den 
logistikansvariges betydelse att även vara involverad i ett tidigt skede. I 
projektet Oceanpiren borde renodlade bygglogistikmöten anordnas mellan 
byggherrar och kommun tillsammans med denne logistikansvarig för att redan 
innan produktionen konkretisera hur ett effektivt samordningsarbete kan 
bedrivas. Det vilar ett ömsesidigt ansvar på både kommun och byggherregrupp 
i projektet utreda vilken nivå av samordning som är rätt. 
 
8.1.2 Krav från kommunen 
Följaktligen har kommunen en viktig roll att formulera de tagna besluten som 
krav, gällande vilket vidare samordningsarbete som ska bedrivas på 
Oceanpiren, vilka samtliga byggherrar måste efterfölja. Skrivandet av ett 
marköverlåtelseavtal föreslås vara ett lämpligt tillfälle att ställa dessa krav på 
byggherrarna. Det finns ett stort värde att kommunen sätter dessa tydliga 
riktlinjer och krav eftersom det skapar en gemensam spelplan med lika 
spelregler som innebär att samtliga byggande aktörer blir tvungna att ta 
hänsyn till varandras arbete och planeringar.  
 
8.1.3 Kunskap ger rätt anpassad nivå  
Just-in-time är nyckelord – men på vilket sätt? Leveranser med just-in-time-
konceptet framgår tydligt i rapporten som det mest effektiva sättet att uppnå 
ett välfungerande materialflöde. Därför är konceptet något som bör 
eftersträvas i produktionen på Oceanpiren. Den komplexa karaktären 
Oceanpiren har bekräftats i fallstudien visar däremot att det inte alltid är 
möjligt att varje aktör enskilt planerar för att transportera material direkt från 
leverantör till inbyggnadsplatsen vid inbyggnadstillfället. Utgången av Bo01, 
som flera av de intervjuade byggherrarna drar paralleller till, exemplifierar 
även detta. 
 
Att utreda vilken samordningslösning som är rätt anpassad efter Oceanpirens 
förutsättningar och som främjar just-in-time-leveranser utgör en viktig process 
för att uppnå effektivitet i materialflödet och byggproduktionen. En 
samordnad logistiklösning behöver inte vara omfattande och kostsam för att 
vara effektiv, men att ha för låg nivå på samordningslösningen kan leda till att 
materialflödet påverkas negativt, vilket bidrar till ökade onödiga kostnader. 
Tvärtom kan en för avancerad strategi för samordning på Oceanpiren med en 
för överflödig omfattning som inte motsvarar behovet i produktionen innebära 
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ineffektivitet och onödigt stora kostnader. Alltså gäller det att identifiera en 
samordningslösning med rätt anpassad nivå.  
 
Avslutningen på föregående stycke ger en indikation på hur relevant det är att 
rätt kunskap finns i utvärderingen och beslutsfattandet av 
samordningslösningen på Oceanpiren för att skapa förutsättningar för en 
effektiv byggproduktion. Detta bjuder in till att diskutera om det behövs 
anskaffas kunskap för att bestämma vilken samordningslösning som är rätt, 
eftersom det uppfattas som att erfarenheten av olika möjliga lösningar är låg 
hos byggherrarna. I fallstudien tydliggörs att det finns olika åsikter om vad 
som är rätt samordningslösning för att uppnå ett effektivt materialflöde vilket 
utgör en risk att byggherrarna får svårt att enas och att det slutar i att en 
effektiv samordning uteblir. Detta understryker att extern kompetens behövs 
anskaffas i ett tidigt skede i form av tidigare nämnd logistikansvarig. Ansvaret 
för att initiera processen att anskaffa denne logistikansvarig är lämpligtvis hos 
kommunen då de är beställare av stadsutvecklingsprojektet som med sin 
vision vill göra Helsingborg till en ännu attraktivare stad. Däremot bör 
byggherrarna dela på kostnaden för anskaffningen och för det arbete en 
logistikansvarig uträttar vilket även har framgått från byggherreintervjuerna 
att de är beredda på att göra. 
 
8.1.4 Krav från byggherrarna 
Emellertid går det att antyda att en del byggherrar på Oceanpiren endast ser 
bygglogistik som en tjänst som ingår i en entreprenörsupphandling och åligger 
entreprenören att sköta vilket gör det lätt för byggherrarna att avskriva sig från 
ansvaret. Är anledningen till detta att inte tillräcklig kunskap finns eller är det 
en stark implementerad företagskultur som spelar in? Om krav gällande 
samordningslösning kommer finnas från kommunen innebär det i sin tur att 
byggherrarna dock måste ställa krav i sina entreprenadupphandlingar. Risken 
finns att potentiella entreprenörer har svårt för att prissätta 
samordningslösningen, vilket kan leda till att de inte lämnar anbud eller 
lämnar orimligt höga sådana. Detta kan utifrån stöd från studiens resultat bero 
på undermålig beskrivning av lösningens omfattning i förfrågningsunderlaget 
från byggherrarna. Att ha en specifik roll inom byggherrarnas organisationer 
som har nödvändig kunskap gällande samordningslösningar kan därför vara en 
viktig tillgång för att säkerställa dels en god beskrivning och att dels kunna 
värdera inkomna anbud på ett bättre sätt.  
 
Inrättandet av denna interna roll lämpar sig möjligtvis inte i alla byggherrars 
organisation, t.ex. hos byggherrar som själva ansvarar för entreprenaden då 
denna kunskap redan förväntas finnas i organisationen. Däremot finns andra 
sätt att höja kunskapsnivån när man står inför komplexa projekt, där 
Oceanpiren ligger rätt i tiden. Förslagsvis är benchmarking, att jämföra och 
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återkoppla, av olika tredjepartslogistiklösningar i andra projekt ett sätt som 
kan ge indikation om vilka tjänster som kan vara aktuella på Oceanpiren. Ett 
annat alternativ kan vara ett studiebesök vid pågående byggprojekt för att på 
så vis erhålla visuell erfarenhet och verkliga referensramar om de 
logistiklösningar som kan utnyttjas och som därmed gör det lättare att kunna 
värdera liknande förslag i framtida projekt. 
 
8.1.5 Rätt anpassad nivå – logistiklösningar 
Vad kan då anses vara rätt nivå av samordning mellan byggherrarna på 
Oceanpiren för att effektivisera materialflödet? Från de geografiska 
förutsättningar som råder på Oceanpiren och med författarnas antagande att 
samtliga byggherrar någon gång under produktionen bygger samtidigt kan det 
diskuteras att en kombination av olika logistiklösningar bildar den rätta 
anpassade samordningslösningen. Om rundkörning eller vändning på 
byggarbetsplatsområdet för stora transportfordon, lastbilar på 24 meter, är 
möjligt eller inte har en stor betydelse för hur materialflödet ska bedrivas. Går 
det inte att köra in med stora fordon utan att behöva backa ut innebär det att 
mindre transporter måste sköta materialflödet. Utgångspunkten är att det finns 
möjlighet till rundkörning eller vändning kan det resoneras att det finns 
mycket vunnit i effektiviseringen av materialflödet på Oceanpiren. Utifrån hur 
de gemensamma arbetsplatsytorna ser ut, som syftar till de ytor som finns 
utöver respektive byggherres byggkvartersmark (se figur 4.2), kan 
bedömningen göras att transporterna av material direkt kan levereras från 
leverantörernas transportfordon till respektive inbyggnadsplats vid utsatta 
inbyggnadstillfällen. En viktig förutsättning är att de byggande aktörerna och 
den logistikansvarige dessförinnan har koordinerat leveranstiderna av 
materialet. 
 
I detta sammanhang finns det fog för att även diskutera kring hur materialets 
storlek avgör hur material ska levereras in till respektive byggkvarter på 
Oceanpiren. Det är logiskt att stommaterial såsom prefab-element eller andra 
större massiva materialkomponenter levereras direkt från leverantörernas 
transportfordon till avsedda inmonteringsställen. Leverantörer av material har 
inte alltid möjlighet att möta de utsatta slottiderna som de byggande aktörerna 
har beställt beroende på olika faktorer, vilket gör det lämpligt att på 
Oceanpiren ha en s.k. uppställningsplats där transportfordonen får invänta 
antigen den planerade eller nybokade slottiden vid eventuell tidig eller 
försenad ankomst. Genom att använda sig av denna logistikfunktion kommer 
intensitetsnivån i flödet av inkommande material reduceras och dessutom 
minskar risken för att störningar i produktionen. Ett tillhörande komplement 
till denna uppställningsplats är att ha ett grindssystem för tillträde till 
arbetsplatsområdet. Tillsammans utgör kombinationen av de olika 
logistiklösningarna, grindssystemet med tillhörande slottids-system och 
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uppställningsplatsen, något som författarna väljer att benämna som en 
”Checkpoint” och blir en basnivå av logistikarbetet som kan uppfattas vara 
bäst anpassat för projektet Oceanpiren. För att kunna bedriva och styra arbetet 
som ingår i denna ”checkpoint” är en tidigare nämnd logistikansvarig lämplig 
att ansvara för detta. Genom att både kommun och byggherre ställer krav på 
denna basnivå skapas stora möjligheter att uppnå ökad framkomlighet på 
arbetsplatsen. Viktigt att poängtera som anknyter till framkomligheten på de 
allmänna ytorna på Oceanpiren är att kraven även bör inkludera restriktioner 
för att lagra material på dessa ytor för att undvika ”trafikinfarkter” och 
blockering för leveranstransporter.  
 
En annan logistiklösning som föreslås till Oceanpiren är en 
mottagningsstation, vilken kan fungera likt en avlastningszon, för 
stomkompletterande material såsom gips, isolering, reglar etc. 
Mottagningsstationen är tänkt att styras av ett 3PL-företag och är frivillig att 
utnyttja. Denna lösning kan användas då material inte blir levererat enligt 
inbokade slottider eller vid fall då de byggande aktörerna känner att utrymmet 
på respektive byggkvartersmark är kraftigt ansträngt och behöver avlasta 
belastningen. I praktiken skulle mottagningen genomföras, på en avgränsad, 
närliggande yta, som vid tillfälle då bestämd slottid kan mötas och är i behov 
av materialet får materialet distribuerat till sitt byggkvarter. 
Mottagningsstationen är som en tilläggstjänst utöver den obligatoriska 
basnivån ”checkpoint” där tjänsterna faktureras utefter hur mycket den 
används. Denna option kan bidra ytterligare till att effektivisera materialflödet, 
dels att det ger möjlighet till samlastning av material vilket minskar antalet 
transporter på området och dels att de byggande aktörerna får möjlighet att 
lagra material nära området och få det levererat just-in-time när det behövs. 
 
Dock går det att argumentera att denna mottagningsstation på Oceanpiren 
skapar ”påhittade” just-in-time-leveranser då material inte används vid 
tillfället när de levererats utan lagras istället en viss tid på den avsedda ytan 
fram tills dess man är i behov av materialet. Just detta argument är något som 
framgår från intervjun med en av de sakkunniga som menar att just-in-time är 
ett koncept vars innebörd delvis gått förlorad.  
 
Avfallshanteringen under produktionen är en viktig samordningsaspekt som 
kan ge ytterligare bidrag till en ökad framkomlighet på byggarbetsplatsen. En 
lämplig lösning på Oceanpiren kan vara att respektive byggande aktör sorterar 
sitt avfall, enligt bestämda riktlinjer, i mindre containrar på sitt byggkvarter 
som vid behov hämtas och töms i en gemensam miljöstation. Från intervjuerna 
med byggherrarna framgår det hur viktigt det är att kunna väga sitt avfall då 
det finns en ekonomisk aspekt att väga in, vilket är ett moment som blir 
möjligt för dem att utföra med detta system. Miljöstationen placeras i närheten 
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av byggarbetsplatsområdet varifrån det gemensamma avfallet hämtas och 
transporteras till deponi. Detta avfallshanteringssystem är en tjänst som 
hanteras av ett 3PL-företag, vilket kan vara detsamma som ansvarar för en 
eventuell mottagningsstation.   
 
En ytterligare viktig aspekt som kan ingå i en samordningsnivå på Oceanpiren 
är att etablera en samlingspunkt för de byggande aktörerna under 
produktionen för att diskutera planeringen och bedrivandet av bl.a. 
materialflödet. Inrättandet av en logistikansvarig i projektet medför ett ansvar 
hos denne att driva, anordna och sammankalla de byggande aktörerna till 
samordnings- och bygglogistikmöten. Denna aspekt är av hög relevans då 
förbättrad kommunikation och uppföljning inom materialflödet innebär att ett 
effektivare arbete kan uppnås, vilket återspeglas i delar av studien. Förslagsvis 
har författarna tänkt att det befintliga hamnmagasin på Oceanpirens område 
skulle kunna uppfylla denna funktion som samlingspunkt. Vidare reflektioner 
om vad hamnmagasinet skulle kunna användas för är att lokalen skulle kunna 
utgöra en utgångspunkt för den logistikansvarige ingår och 3PL-företaget som 
är tilltänkt att ansvara för mottagningsstationen och avfallshanteringen.  
 
8.1.6 Terminal – finns behovet? 
En avancerad samordningslösning som tas upp i rapporten är användandet av 
en bygglogistikterminal. Det kan argumenteras att en terminallösnings 
omfattning inte motsvarar nivån av samordning som kommer att behövas 
mellan byggherrarna på Oceanpiren, eftersom omfattningen av projektet kan 
bedömas att inte vara tillräckligt stor. Däremot är gränsen svårdefinierad för 
att avgöra om en terminallösning är lönsam att investera i eftersom det finns 
en brist på konkreta underlag som specifikt visar när lönsamhet med 
terminalen uppnås. Delvis grundar sig detta i varje byggprojekts unika 
karaktär som därför gör det svårt att generalisera tillämpningen i ett större 
perspektiv. Delvis beror det också på att vinsterna med en terminallösning 
som främst består av reducerandet av de dolda kostnaderna, vilka ofta uppstår 
vid materialhantering och är svåra att belysa. Från detta förstärks motivet till 
att genomgå en djupare utredning om det är aktuellt med en 
bygglogistikterminal på Oceanpiren eftersom det finns lika lite vetskap om att 
terminalen inte skulle vara lönsam, som det finns underlag om lönsamhet med 
den. 
 
För att bygga vidare på föregående stycke kan det vidare diskuteras om 
terminalanvändningen skulle vara aktuellt om man ser till H+ stora omfattning 
med vidare användning i de senare etapperna. En terminal skulle då kunna 
motsvara det sammanlagda behovet av samordning i etapperna och ökar 
därmed nyttjandegraden. Emellertid finns det ingen bestämd planering som 
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visar hur etapperna i H+ är planerade i förhållande till varandra i tiden, vilket 
gör det svårt att avgöra om det skulle bli lönsamt att ha en sådan lösning.  
 

8.2 Generalisering för komplexa stadsförnyelseprojekt 
Eftersom studien tydligt redogör att samordning mellan byggherrar krävs för 
att uppnå ett effektivt materialflöde och byggproduktion i komplexa 
stadsförnyelseprojekt, kan diskussionerna om lösningar och problem i 
Oceanpiren ovan representera de relevanta aspekterna som bör beaktas i ett 
generellt perspektiv.  
 
8.2.1 Aspekter att beakta i komplexa stadsförnyelseprojekt 
Initialt kan författarna se två konkreta lösningar som bör finnas med i en 
eftersträvad rätt nivå av samordning i denna typ av projekt. Inrättandet av en 
logistikansvarig med ett fågelperspektiv är en värdefull lösning i att styra och 
koordinera materialflödet in och ut från byggarbetsplatsen. Vidare kan det 
överläggas att denne har nödvändig kunskap att värdera vilken 
samordningslösning som är av rätt nivå och kan därför bidra till effektivt 
beslutsfattande i tidiga skeden. Den andra lösningen är införandet av ett 
slottidssystem som utgör ett viktigt verktyg och styrmedel i planeringen av 
materialflödet för att förebygga störningar i framkomligheten som på så sätt 
skapar förutsättningar för att erhålla just-in-time-leveranser.   
 
Utmaningen med att generalisera är att varje projekt har sina unika 
förutsättningar vilket gör att den rätt anpassade nivån av samordnad 
logistiklösning varierar. Därmed finns inget skräddarsytt underlag som lyfter 
fram hur arbetet ska bedrivas för att uppnå ett så effektivt materialflöde som 
möjligt. En viktig aspekt för samordning i samtliga komplexa 
stadsförnyelseprojekt är hur byggherrar, som inte själva står för utförandet, 
formulerar krav i entreprenadupphandlingen. Med stöd från erhållet resultat 
argumenterar författarna att kunskap om hur beskrivningen av 
samordningslösningen, som ska bedrivas i det aktuella projektet, måste finnas 
i en aktiv roll hos berörd byggherreorganisation. I en entreprenadupphandling 
med välformulerade krav gällande samordning skapas förutsättningar för att 
erhålla ett högre antal inskickade anbud från entreprenörer och innebär 
samtidigt att färre entreprenörer utesluts. På så sätt medför tillgänglig kunskap 
hos byggherrarna att risken med uteslutandet av flera potentiella anbud 
minskar, vilka annars hade kunnat vara fördelaktiga för byggherren i 
entreprenaden ur t.ex. ett kostnads- och kvalitetsperspektiv. Det finns även en 
annan aspekt kopplat till hur relevant byggherrens kunskap är inom 
samordningen av logistiklösningar, vilket är att tillräcklig kunskap ökar 
medvetenheten hos byggherrar att inse vinsterna med att omsätta olika 
samordnade logistiklösningar i praktiken. Ökad medvetenhet bland alla 
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aktörer, från kommun till byggherre och entreprenör, kring de olika 
logistiklösningar som finns att tillgå ökar möjligheten att vinster kan genereras 
i hela kedjan av aktörer.  
 
Följaktligen kan det diskuteras att ställa krav på en beslutad rätt anpassad nivå 
av samordningslösning mellan byggherrarna, kopplat till bedrivandet av 
materialflödet, är en process som måste bli implementerad i komplexa 
stadsförnyelseprojekt. Det skapar en grund i arbetet för de medverkande 
byggherrarna och övriga aktörer att utgå från. Genom att ställa krav får även 
alla berörda aktörer en utgångspunkt att förhålla sig till lika spelregler och 
riktlinjer vilket möjliggör ett kontrollerade flöden och förbättrade möjligheter 
till en effektivare byggproduktion.  
 
8.2.2 Terminalanvändning 
En bygglogistikterminal är en logistiklösning som inte passar in i alla 
komplexa stadsutvecklingsprojekt, vilket bekräftats i diskussionen kring 
utförandet av Oceanpiren. Däremot kan det finnas behov av 
bygglogistikterminaler i komplexa stadsförnyelseprojekt med större 
omfattning som inkluderar flera tillhörande etapper, vilket då kan ses som rätt 
nivå av samordningslösning mellan flera medverkande aktörer. Vidare har 
författarna reflekterat över att en bygglogistikterminal nödvändigtvis inte 
behöver vara knutet till endast ett projekt. I städer och kommuner där ständig 
stadsutveckling sker hade det kunnat vara värt att utvärdera om en permanent 
bygglogistikterminal hade kunnat användas i flera olika projekt samtidigt och 
resultera i lönsamhet för medverkande aktörer. Kommunen hade då kunnat 
ställa krav på byggherrarnas anslutning till bygglogistikterminalen, beroende 
på vilken omfattning de olika projekten hade haft. Både byggherrar och 
kommun kan dra fördel av detta genom minskat antal transporter, vilket 
sänker risken för produktionsstörningar i form av ”trafikinfarkter”, 
arbetsmiljöskador och minskad miljöpåverkan. 
 
8.2.3 Incitament – värt att utreda? 
Att arbeta med incitament istället för att ställa krav på bedrivandet av ett 
samordnat materialflöde i komplexa stadsförnyelseprojekt är en fundering som 
författarna anser kan vara värd att utreda inom byggbranschen. I ett större 
sammanhang skulle ett sådant arbetssätt möjligen kunna föra utvecklingen 
framåt i att öka effektiviteten i byggprojekt eftersom det ökar motivation och 
drivkraft hos byggherrar istället för att arbetet ska kännas tvingandes som kan 
leda till det omvända och effektiviteten hämmas.  
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 Slutsats 9

I det avslutande kapitlet presenteras rapportens slutsatser till de ställda 
problemformuleringarna. Vidare föreslås förslag till fortsatt arbete inom 
området. 
 

”Vilken relevans har ett samordnat materialflöde i komplexa 
stadsförnyelseprojekt med flera verksamma byggherrar för att uppnå en 

effektivare byggproduktion?” 
 
Med resultat från insamlad teori och kvalitativ data kan slutsatsen dras att 
samordnat materialflöde krävs mellan byggherrar i komplexa 
stadsförnyelseprojekt för att uppnå en effektivare byggproduktion. I enlighet 
med definitionen av effektivitet, dvs. att göra rätt saker, kan det konstateras att 
det finns en hög relevans med att identifiera och bedriva rätt nivå av 
samordning. 
 
De centrala vinsterna som ett samordnat materialflöde på rätt nivå ger, kontra 
att flera byggherrar enskilt bedriver sitt flöde, och som påvisats i detta arbete 
är enligt följande: 
 
• Uppnå ett kontrollerat och koordinerat materialflöde, vilket främjar just-in-

time-leveranser. 
• Tillämpning av just-in-time-leveranser skapar möjlighet att uppnå reducerad 

totalkostnad för material då flera dolda kostnader kopplade till 
materialhantering på arbetsplatsen minskas.    

• Reducerad icke-värdeskapande tid för yrkesarbetare och ökar möjligheten 
att möta utsatt tidsplanering. 

• Lika spelregler för samtliga verksamma byggherrar. 
• Reducerar trafikintensiteten inne på byggarbetsplatsen vilket ökar 

framkomligheten och minskar risken för produktionsstörningar. 
• Lägre miljöpåverkan i form av mindre utsläpp från transporter. 
• Öka samtliga byggherrars medvetenhet om övriga aktörers aktiviteter och 

planering.   
• Ökar samverkan med omgivande stadsmiljö. 

 
Därtill är följande samordningsaspekter relevanta i samtliga komplexa 
stadsförnyelseprojekt:  
 
• Ställa krav på anslutning till bestämd basnivå av samordningslösning bland 

alla aktörer. 
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• Inrätta logistikansvarig med mandat att styra materialflödet. 
• Koordinering av materialtransporter, t.ex. använda slottidssystem. 
• Säkerställa kunskap inom varje byggherreorganisation, t.ex. via 

benchmarking, att tillsätta intern kompetens.  
 

”Hur kan materialflödet på Oceanpiren effektiviseras genom samordning 
mellan byggherrarna?” 

 

Oceanpiren bekräftas som ett komplext stadsförnyelseprojekt då alla tre 
huvudaspekter är rådande i projektet; flertalet byggherrar, hög grad av 
geografiska utmaningar samt omkringliggande stadsmiljö och verksamheter.   
 
Nedan följer identifierade aspekter som bedöms vara viktiga i hur 
samordningen mellan byggherrarna ska utformas för att effektivisera 
materialflödet på Oceanpiren. Beakta författarnas antagande att samtliga 
byggherrar kommer att bygga samtidigt under en viss tid som utgör det mest 
kritiska scenariot. Följande aspekter kopplas till bilaga 6 som ger en visuell 
förståelse av utformningen:  
 
• Beslut som fattats om samordningslösning behöver formuleras som krav 

från kommunen i ett avtal så att alla byggherrar arbetar efter samma 
riktlinjer och förutsättningar. Även krav gällande restriktioner för lagring av 
material på de gemensamma ytorna bör ställas för att förebygga störningar i 
flödet. Byggherregruppen föreslås dela på kostnaden för beslutad 
samordningslösning och kommunen föreslås stå för initieringen av 
samordningsmötena.  
 

• Inrätta en logistikansvarig för att få en överblick över samtliga byggherrars 
planerade aktiviteter och därigenom kunna koordinera materialflödet.  

 
• Renodlade bygglogistikmöten bör planeras att ha i tidigt skede där 

byggherregrupp och kommun tillsammans med en logistikansvarig utreder 
om ytterligare samordningslösningar behövs utöver författarnas 
rekommenderade basnivå ”Checkpoint”, se nästa punkt.  
 

• Att införa en basnivå av samordning mellan byggherrarna, en s.k. 
”Checkpoint”, som inkluderar uppställningsplats för transportfordon, grind- 
och slottids-system med kompletterande IT-system. En basnivå för att 
effektivare kontrollera materialflödet in och ut från byggarbetsplatsen.  
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• Samordnad avfallshantering där byggherrarnas avfallscontainrar töms och 
transporteras bort av ett 3PL-företag till en gemensam närliggande 
miljöstation utanför byggarbetsplatsområdet. Resulterar i färre in- och 
uttransporter av större fordon samt ökad framkomlighet.  

 
• En gemensam mottagningsstation, med indelade ytor för respektive 

byggherre, som skapar möjlighet att lossa och lagra stomkompletterande 
material vid behov om lagringsutrymme redan bedöms vara ansträngt på 
byggkvarteret. För att underlätta ansvarsfördelning föreslås samma 3PL-
företag (avfallshantering) hantera denna logistiklösning.      

 
• Att etablera en samlingspunkt, förslagsvis hamnmagasinet utanför 

byggarbetsplatsområdet, för de byggande aktörerna tillsammans med 
logistikansvarige där veckomöten för planering av bl.a. materialflödet kan 
hållas. Kontinuerliga möten bidrar till ökad medvetenhet för kommande 
aktiviteter. Hamnmagasinet föreslås även som utgångspunkt för hantering 
av basnivån ”Checkpoint” och mottagningsstationen. 

 
• Separera bygg- och allmäntrafik med en tillfällig väg då boende och 

hyresgäster i kontorsbyggnaderna flyttat in när det finns byggen kvar att 
färdigställa. 
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9.1 Förslag till fortsatt arbete  
Följane punkter är förslag på fortsatt arbete som kan göras för att vidare 
undersöka studien: 
 

• Går det att använda incitament istället för krav gällande 
samordningslösningar för att på så sätt bidra till utvecklingen i att skapa 
en effektivare bygglogistik och därmed lönsammare byggprojekt? 

 
• Att utveckla en branschenlig bygglogistikplan som ska fungera som ett 

ramverk för byggherrar för att underlätta kommunikationen med 
entreprenörer om hur bygglogistik arbetet ska bedrivas. Detta kan t.ex. 
vara hur byggherrar ska uttrycka sig i entreprenadupphandlingar 
gällande beslutad samordningslösning med övriga medverkande 
byggande aktörer. 

 
• Undersöka alternativa sätt att transportera material till och från 

byggarbetsplatser i projekt av komplex karaktär än vad som tagits upp i 
arbetet. Till exempel är materialflödet via sjöfart, förslagsvis med 
mobila pråmar, värt att studera i projekt som omges av vatten och där 
det finns begränsat antal tillfartsvägar.  

 
• Vidare användning av bygglogistikterminaler i komplexa 

stadsförnyelseprojekt som kan tillämpas i städer bör utredas. En 
undersökning om att införa permanenta terminaler som kan förse flera 
byggprojekt med olika logistiktjänster samtidigt föreslås.   

 
• Samordningsarbetet på Oceanpiren bör utvärderas och beroende på vad 

utfallet blir rekommenderas att till nästkommande etapper i H+ 
genomföra en vidare utredning för att undersöka om en 
bygglogistikterminal kan vara aktuell. 
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 Bilagor 11

Bilaga 1 – Intervjufrågor till byggherrar på Oceanpiren 
 
Logistik övergripande 
1. Beskriv hur man kan bedriva en bra och effektiv logistik inne på en 

byggarbetsplats?  
2. Vad anser ni är viktigt på just “Oceanpiren” gällande logistikfrågor - med 

tanke på att denna byggarbetsplats utmanande geografiska förutsättningar, 
t.ex. att den begränsas av en liten yta och har 9 verksamma byggherrar 
samt att där endast är en väg in och en väg ut? 
 

Gemensam Byggarbetsplats 
3. Vad är er inställning till en eventuell samordnad byggarbetsplats - där 

följande aspekter kan anses vara värda att ta i beaktning: 
• Att upprätta en gemensam APD-plan.   
• Ett inhägnat område istället för att inhägna enskilda områden för 

respektive byggherre. 
• Gemensam byggnad för platsledning, varifrån man skulle kunna 

kommunicera med varandra under byggtidens gång.  
• Lagerhantering och upplagsplatser – som skulle samordnas i en 

gemensam terminal som tillgodoser möjligheten att lossa, förvara, 
inventera och vidare leverera inkommande material. 

• Miljöstation med genomtänkt och gemensam avfallshantering. 
 
Tidiga erfarenheter 
4. Vad har ni för erfarenheter från samordnade byggarbetsplatser där flera 

byggherrar verkar samtidigt – vad har gått bra och vad har gått mindre bra 
i arbetet med materialflödeslogistik inne på arbetsplatsen? 

a) Hur tror ni att det hade fungerat om byggherrarna hade hanterat 
materialflödeslogistiken var för sig? 

5. Finns det någon ”onödig” kostnadspost relaterad till logistik eller 
materialhantering på byggarbetsplatsen som brukar vara stor i era projekt 
och har ni en generell uppfattning om onödiga logistikkostnader som 
vanligtvis uppstår på byggarbetsplatser? 

 
Specifik logistikansvarig  
6. Har ni någon på företaget som arbetar med logistikfrågor i H+ projektet i 

detta tidiga skede eller som kommer ansluta sig senare i processen? Om 
inte, varför? 
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Tredjepartslogistik 
7. Vad är era erfarenheter från att ha samarbetat med tredjepartslogistik-

företag? Anser ni att det är värt att investera i? 
8. Anser ni att en upphandling av en sådan tjänst hade varit aktuell på 

Oceanpiren och vilken betydelse tror ni att ett sådant företag skulle kunna 
ha för materialflödet i detta projekt – d.v.s. vilka tids-, kostnads- och 
miljövinster kan man få? 

9. I liknande projekt, Norra Djurgårdsstaden i Stockholm, använder man sig 
av terminaler för mottagning, förvaring och vidare leverans av material 
(med Just-In-Time metoden). Är detta något som ni skulle kunna tänka er 
att samordna med övriga byggherrar på Oceanpiren? Vilka fördelar 
respektive nackdelar skulle detta innebära? 

 
Materialflöde 
10. Hur bedömer ni att en samordnad materialflödeslogistik mellan 

byggherrarna skulle fungera jämfört med att var byggherre enskilt skulle 
bedriva sin materialflödeslogistik? 

11. Vilka fördelar eller vinster tror ni att ett samordnat effektivt materialflöde 
på Oceanpiren kan resultera i för byggherrarna - där ett effektivt 
materialflöde kopplas till följande aspekter: tid, kostnad och miljö.  

12. Har ni erfarenheter från störningar i produktionen som berott på hinder i 
materialflödet? Vilka då? 
 

Kommunikation mellan byggherrar 
13. Har ni redan nu kontakt med någon av de andra byggherrarna angående 

logistiken på Oceanpiren?  
 

Helsingborg Stad som beställare 
14. Vilken roll/ansvar vill ni att Helsingborgs Stad tar i logistikfrågan på 

Oceanpiren? 
15. Borde Helsingborgs Stad som beställare (i H+ projektet) eller den som 

lämnar förfrågningsunderlag ha något sorts krav på samordningen mellan 
medverkande byggherrar i projekt med flera byggherrar involverade och 
hur skulle ett sådant krav påverka upphandlingen? 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor referensprojekt – projektledare vid 
Bo01 i Malmö  
 

Antal aktörer i ett projekt 
1) Hur många byggherrar var involverade i Västra Hamnen? 

 
2) Generellt sett, anser du att materialflödeslogistiken kompliceras ju fler 

byggherrar som medverkar i projektet än om det endast hade varit en 
byggherre?  
• Vilka faktorer är det i sådana fall som spelar in och gör 

materialflödeslogistiken komplicerad? 
 

3) I projekt där flera verksamma byggherrar är aktiva, känner du att det finns 
en allmän vilja bland byggherrar att ha en samordnad bygglogistik – och 
vem som ska i sådana fall ansvara för den? 

 
Projektet Bo01 

4) Hur var byggplatsens geografiska läge och utseende? Förutsättningar som 
råder för Oceanpiren i Helsingborg är att byggarbetsplatsen omringas av 
vatten på alla sidor förutom infartsvägen till själva piren. Hade någon 
etapp i västra hamnen liknande förutsättningar som dessa? I sådana fall, 
hur försvårade dessa förutsättningar bygglogistiken och specifikt 
materialflödet inne på byggarbetsplatsen? 
 

5) Hur var byggarbetsplatsen fördelad – Var det en gemensam arbetsplats för 
byggherrarna eller var den uppdelad där varje byggherre hade sitt egna 
inhägnade område att verka på? 
• Ansvarade byggherrarna för materialflödet var för sig eller fanns det 

någon form av samordning dem emellan? 
 
6) Fanns det någon logistikansvarig i projektet? 

• OM JA - var detta ett s.k. tredjepartslogistikföretag eller en annan 
utsedd person? På vilket sätt arbetade den logistikansvarige för att 
förbättra logistiken och vilka direktiv hade den/de? 

• OM NEJ - fanns det någon särskild anledning till att inte ha en 
logistikansvarig? Hur tror du att en logistikansvarig hade kunnat 
underlätta för att bygglogistiken skulle ske på ett smidigare sätt? 
 

7) Hur anser du att bygglogistiken och i synnerhet materialflödet fungerade 
under produktionen i Bo01? 
• Vad fungerade bra resp. mindre bra och vad kan detta ha berott på? 
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• Vad gjordes i planeringsskedet för att underlätta och effektivisera 
materialflödeslogistiken? 

• Upplevde du att det fanns störningar i produktionen som föregicks av 
att byggmaterial inte var på rätt plats i rätt tid? 

 
8) Vilka erfarenheter har du tagit med dig från Bo01 med avseende på arbetet 

kring bygglogistik och specifikt materialflöde? 
 
Liknande projekt med flera verksamma byggherrar i ett och samma 
projekt 
 
9) I det pågående projektet Norra Djurgårdsstaden i Stockholm används en 

central logistikterminal som samordnar mottagning och distribution av 
material. Detta görs av 3 huvudsakliga skäl: 
• minska miljöbelastningen från transporter. 
• minska arbetsplatsolyckor. 
• sänka byggkostnader. 
Är detta något som du anser borde utnyttjas i fler projekt där det finns flera 
aktiva byggherrar? Vilka nackdelar och utmaningar tror du att det finns i 
det här sättet att arbeta med bygglogistik och specifikt materialflöde 
(användning av terminaler och tillämpning av Just-In-Time metoden)? 

 
10) Av vilken anledning tror Du att man INTE arbetar med samordning av 

materialflödeslogistik mellan verksamma byggherrar i ett och samma 
byggprojekt?  
 

11) Tror du att det finns för lite vetskap och forskning/erfarenheter om 
fördelarna med denna samordning eller är det brist på resurser? Vågar man 
inte satsa dessa resurser då man som beställare bedömer att man kanske 
inte får ut tillräcklig vinst från investeringen? 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor referensprojekt - genomförandechef 

vid Norra Djurgårdsstaden i Stockholm 
 

Antal aktörer i ett projekt 

1. Hur många byggherrar är involverade i Norra Djurgårdsstaden? 
2. Generellt sett, anser du att materialflödeslogistiken kompliceras ju fler 

byggherrar som medverkar i projektet än om det endast hade varit en 
byggherre?  
• Vilka utmaningar ser du som vanliga / påtagliga inom 

materialflödeslogistik i förtätningsprojekt med flera byggherrar? 
 
3. Är användandet av ett bygglogistikcenter något som du anser borde 

utnyttjas i fler projekt där det finns flera byggherrar aktiva – just för att 
t.ex. få en effektivare materialflödeslogistik och förebygga 
komplikationerna som kan uppstå på byggarbetsplatsen med flertalet 
byggherrar. 

 
4. I projekt där flera verksamma byggherrar är aktiva, med Norra 

Djurgårdsstaden som ett tydligt exempel, känner du att det finns en allmän 
vilja bland byggherrar att ha en samordnad bygglogistik – och vem som 
ska i sådana fall ansvara för att det finns ett sådant samordningsarbete?  

 
5. Från en intervju som gjordes om Västra Hamnen projektet i Malmö – 

fanns uppfattningen att det var svårt för entreprenörer att ”samordna sig 
frivilligt”.  
• Delar du denna uppfattning? Varför tror du det är så?  
• Är entreprenörerna inte villiga att vara beroende av andra i 

produktionen och ett samordningsarbete?  
• Tycker byggherrarna att det kanske drar ner deras egna ”effektiva 

arbete”?  
 

Arbetet med bygglogistikterminal - BLC 
6. Finns det någon konkret statistik eller slutsatser som visar på vinster / 

fördelar i följande avseenden som är ett resultat från BLC:s arbete inom 
materialflödeslogistik: ekonomi, tid, miljö? 
• Hade vinsterna varit möjligt att uppnå utan detta tillvägagångssätt? 
• Om man tittar på projektet i sin helhet – bedömer ni att detta 

tillvägagångsätt gällande materialflödet visar sig skapa en effektivare 
byggproduktion - är det lönsamt?   
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7. I artikel i byggindustrin.se nr 12, 2015 står det att det tog ett år innan den 
samordnade bygglogistiken med BLC började att ge goda resultat. Vilka 
var problemen under detta första år? Vad gjorde att det började fungera 
tillfredsställande efterhand? 

 
8. Vilket ansvar har ni på kommunen (Stockholm Stad) tagit?  
• Tycker du att kommuner borde ta ett större ansvar gällande att initiera 

ett samordningsarbete i logistikfrågor vid förtätningsprojekt (där det 
råder utmanande och komplicerade förutsättningar) där flera byggherrar 
är involverade? 

 
Medvetenhet inom byggsektorn 
9. Hur medveten är byggbranschen om vinsterna av att bedriva en 

välplanerad och effektiv materialflödeslogistik och samtidigt om 
förlusterna av att inte ha en välplanerad materialflödeslogistik?  
• Är det för lite vetskap och forskning/erfarenheter om fördelarna med 

denna samordning eller bara brist på resurser?  
• Vågar man inte satsa dessa resurser? 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor - sakkunniga inom bygglogistik 
 
1. Vad innebär ett effektivt materialflöde på byggarbetsplatser?  

 
Fokus på komplexa projekt 

2. Ställs det högre krav på bygglogistik och i synnerhet på materialflödet 
inne på byggarbetsplatser idag med tanke på att man under den senaste 
tiden förtätar städer i större utsträckning? 

 
3. Hur medveten är byggbranschen om vinsterna av att bedriva en 

välplanerad och effektiv materialflödeslogistik och samtidigt om 
förlusterna av att inte ha en välplanerad materialflödeslogistik?  

 
4. Vilka utmaningar ser man som påtagliga inom materialflödeslogistik i 

komplexa stadsförnyelseprojekt?  
   
5. Upplever du att den logistiska utmaningen på byggarbetsplatser är större ju 

fler byggherrar som är involverade och i sådana fall vilka faktorer beror 
det främst på? 

 
6. I förtätningsprojekt där flera byggherrar är involverade ställs man inför 

utmaningar för att uppnå ett friktionsfritt materialflöde - Hur relevant 
anser du att samordningen av materialflödet mellan byggherrarna skulle 
vara för att få en effektivare produktion jämfört med om var byggherre 
enskilt sköter sitt eget materialflöde? 

 
Statistik 

7. Finns det studier som visar att den värdeskapande tiden hos byggarbetarna 
är låg i förhållande till den totala arbetstiden?  

 
8. Vet du någon statistik och forskning utgiven på senare tid som kopplar 

samman en effektiv materialflödeslogistik med en effektivare 
byggproduktion – d.v.s. är det lönsamt att investera tid och pengar i ett 
effektivt materialflöde? Är tidigare statistik fortfarande aktuell? 

 
Samordnade bygglogistikterminaler  

9. I projektet Norra djurgårdsstaden används en central bygglogistikterminal 
för samordning av mottagning och distribution av material in på 
arbetsplatsen. Är detta något som du anser borde utnyttjas i fler projekt där 
det finns flera aktiva byggherrar - t.ex. på Oceanpiren i H+ projektet? 
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10. Vilka fördelar och nackdelar tror du att det finns med det här sättet att 
bedriva bygglogistik och specifikt materialflödeslogistik - d.v.s. 
användning av mottagningsterminaler och tillämpning av Just-In-Time 
metoden? 
a) Tror du att material-logistik-terminaler bidrar till en reducering eller 

ökning av onödiga kostnader, spilltid på arbetsplatsen? 
 

11. Från de hittills genomförda intervjuerna med byggherrarna på 
Oceanpiren upplever författarna att byggherrarna anser att en material-
logistik-terminal (BLC) är en sorts onödig mellanlagring i sig och är 
skeptiska till om detta istället skulle innebära mer utgifter än om man 
skulle bedriva en annan variant av samordningsarbete – nämligen att 
man skulle kunna tillämpa Just-In-Time-leveranser av material till 
inbyggnadsplatserna genom att använda sig av ett ”slottids-system” som 
styr leverantörernas lastbilar med materialet som väntar på att få köra in 
på arbetsplatsområdet. 
 
a) Vad anser du om byggherrarnas resonemang? 
b) På vilka möjliga sätt tror du att man skulle kunna bedriva en 

samordnad materialflödeslogistik på Oceanpiren som skulle resultera 
i en effektivare byggproduktion? 

c) Vilka materialflödeslogistik-möjligheter och lösningar har du stött 
på i andra projekt, som skulle kunna användas här? 
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Bilaga 5 – SWOT-analys 
 
Följande SWOT-analys är genomförd för samordnat materialflöde i 
komplexa stadsförnyelseprojekt: 
 
Styrkor: 
• Med rätt nivå av samordnat materialflöde skapas goda förutsättningar för en 

effektiv produktion. 
• Alla inblandade byggherrar utgår från samma spelregler. 
• Ökar medvetenhet bland de byggande aktörerna om vilka aktiviteter som är 

planerade på byggarbetsplatsområdet.  
• Ökar samverkan med omgivande stadsmiljö och projektet påverkar 

respektive påverkas mindre av utomstående verksamheter. 
• Materialleveranser koordineras och styrs bättre. 
• Reducerad trafikintensitet inne på byggarbetsplatsen.  
• Lägre miljöpåverkan i form av mindre utsläpp från transporter inne på 

arbetsplatsen. 

Svagheter: 
• Kan vara svårt att hitta rätt nivå av samordning för att samordningslöningen 

ska vara lönsam och effektiv. 
• Svårt för byggherre och entreprenör att värdera och prissätta en strategi för 

ett samordnat materialflöde då kunskap och erfarenhet inte alltid finns för 
att göra en bedömning. 

Möjligheter: 
• Reducera dolda kostnader kopplade till materialhantering. 
• Säkrare arbetsmiljö. 
• Produktionsstörningar kopplat till materialflöde minskar. 

Hot: 
• Att fel nivå av samordning används som kostar mer än kostnader som 

uppstår genom att inte samordna materialflödet. 
• Samordningskrav som ställs i upphandlingen kan utesluta potentiella 

entreprenörer och färre anbud lämnas in. De anbud som man går miste om 
hade kunnat vara fördelaktiga för byggherren ur ett kostnads- och 
kvalitetsperspektiv. 	
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Följande SWOT-analys är genomförd för enskilt materialflöde i komplexa 
stadsförnyelseprojekt: 
 
Styrkor: 
• Som byggherre eller entreprenör är man oberoende av andra aktörer och 

behöver inte ta hänsyn till övrigas planeringar.  
• Större påverkan på sitt eget materialflöde, där varje aktör t.ex. kan styra sina 

transporter efter behov. 

Svagheter: 
• Involverade aktörer har olika spelregler att bedriva sitt materialflöde efter 

vilket innebär att man inte är medveten om vad andra aktörer har planerat. 
• Man är indirekt beroende av övriga aktörers arbete. 
• Mer trafikerad byggarbetsplats.  
• Större miljöpåverkan på grund av fler icke koordinerade transporter. 

Möjligheter: 
• Att kunna beställa material till lägre inköpspris eftersom man inte är bunden 

till att nyttja en tjänst för samordning av materialflödet med tillhörande 
kostnader. 

• Att enskilt materialflöde blir mer lönsamt än samordnat vid fall där 
vinsterna överstiger kostnader för samordningstjänster.  

Hot: 
• Större tidsförluster med högre kostnader som följd, vilket drabbar både 

entreprenör och byggherre. 
• Att inköpspriset av material som inte tar del av en samordningstjänst många 

gånger undanhåller flera dolda kostnader som kan bidra till att 
totalkostnaden blir högre. 

• Att indirekt bli påverkad eller påverka övriga aktörers störningar i 
materialflödet.  

• Trafikinfarkter bildas i trånga in- och utfarter. 
• Att kaos uppstår inne på byggarbetsplatsen som föranleds av 

trafikstockning och långa väntetider eftersom aktörerna inte är medvetna 
om varandras planering och leveranser.  

• Att kaoset leder till att ”djungelns lag” börjar råda och skapar ännu mer 
störningar i produktionen.  

• Färre just-in-time leveranser då kaos uppstår och ingen samordnad funktion 
finns. 
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• Lossning och lagring av material sker på ett ostrukturerat sätt i brist på 
samordnade direktiv om var bestämda avlastningsytor är placerade och 
anstränger det redan trånga utrymme som finns på byggarbetsplatsen. 

• Större arbetsmiljörisker. 
• Fler skador på material på grund av ostrukturerad materialhantering.  
• Större negativ påverkan på stadsmiljön och omkringliggande verksamheter. 
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Bilaga 6 – Illustrering av föreslagna samordningsaspekter till 
Oceanpiren (del av slutsats, kapitel 9) 

 
 
	

	


